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VERGRIJZING, GEZONDHEIDSZORG EN
OUDERENZORG IN BELGIE (1)

‘‘ ...parce qu’on les a abandonnés, ils s’abandonnent...’
Simone de Beauvoir, La Vieillesse, Essai, Gallimard, Paris, 1970, p. 322 (2)

DOOR JOZEF PACOLET en DENISE DELIEGE (coördinatoren),
CAROLINE ARTOISENET, GRIET CATTAERT, VERONIQUE COUDRON,
XAVIER LEROY, ANNICK PEETERMANS en CHRISTIAN SWINE (3)

1. INLEIDING

In uitvoering van de Ministerraad van 16 en 17 januari 2004 belastte de Minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
met het opmaken van een studierapport over de impact van de vergrijzing op de
gezondheidszorg en meer specifiek de ouderenzorg. De studie moest dienstig zijn
voor het lanceren van een maatschappelijk debat over de gevolgen van de vergrijzing.

(1) Wij danken de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte voor deze belang-
rijke onderzoeksopdracht die tot de kern van zijn bevoegdheid behoort. Wij danken Ri de Ridder,
Tom Auwers, Jan Bertels, Michel Eggermont, Koen Vleminckx en Jean-Marc Close, die vanuit de
administratie en het kabinet dit onderzoekstraject van nabij gevolgd hebben, voor de stimulerende
discussies rond dit rapport. De auteurs alleen zijn verantwoordelijk voor elke interpretatie en infor-
matie in dit artikel, de eventuele fouten en vergissingen, alsmede de conclusies en aanbevelingen.
(2) Geciteerd in H. Peemans-Poullet, Quelles vieillesses pour les femmes?, Collection Pensées Fémi-
nistes, Université des Femmes, Brussel, 2005

(3) Jozef Pacolet, doctor in de economie, is hoofd van de sector Sociaal en Economisch Beleid van
het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) van de K.U. Leuven; Denise Deliège, doctor in de poli-
tieke en sociale wetenschappen, is professor emeritus aan de ‘Ecole de Santé Publique’, van de Uni-
versité Catholique de Louvain, waar zij hoofd was van ‘l’Unité de Socio-économie de la santé – SESA’
en de leiding had over onderzoeksprojecten betreffende de gezondheidszorg, in het bijzonder over
toekomstperspectieven voor het zorgpersoneel; Xavier Leroy, socioloog en doctor in volksgezond-
heid, is professor emeritus aan de ‘Ecole de Santé Publique’, van de Université Catholique de Louvain
(onderzoeksgroep ‘Socio-économie de la santé – SESA’) en heeft meerdere onderzoeken uitgevoerd
betreffende vergrijzing; Caroline Artoisenet, socioloog en antropoloog, is wetenschappelijk mede-
werker aan de onderzoeksgroep ‘Socio-économie de la santé (SESA)’ van ‘l’Ecole de Santé Publique’
van de Université Catholique de Louvain; Griet Cattaert, licentiaat toegepaste economische weten-
schappen, was wetenschappelijk medewerker aan het HIVA van de K.U. Leuven in de loop van het
project; Véronique Coudron, handelsingenieur, en Annick Peetermans, gegradueerde sociaal ver-
pleegkundige en licentiaat in de medisch-sociale wetenschappen, zijn wetenschappelijk medewerker
aan het HIVA van de K.U. Leuven, Christian Swine, doctor in de geneeskunde, gespecialiseerd in
geriatrie, is professor aan de Université Catholique de Louvain en is diensthoofd bij de Cliniques uni-
versitaires de Mont-Godinne.
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BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2006

In uitvoering van deze beslissing heeft de Federale Overheidsdienst Sociale Zeker-
heid aan het Hoger Instituut voor de Arbeid van de Katholieke Universiteit van Leu-
ven en ‘Socio-économie de la santé’ van de Université Catholique de Louvain de
opdracht gegeven om een haalbaarheidsstudie uit te voeren omtrent welke infor-
matie noodzakelijk is om een breed maatschappelijk debat te kunnen voeren over de
impact van de vergrijzing op de gezondheidszorg en de ouderenzorg. Gevraagd werd
om na te gaan welke informatie men nodig heeft in België, verwijzend ook naar de
gehanteerde informatie in het buitenland, om op een objectieve manier dat debat te
kunnen voeren, en in welke mate deze informatie in België reeds beschikbaar was en
hoe België zich dan verhoudt met buitenlandse referentiepunten terzake.

Alhoewel de onderzoeksopdracht bedoeld was als haalbaarheidsstudie, hebben wij
van in het begin gesteld dat er reeds zeer veel informatie beschikbaar was, en verder
beschikbaar komt, zowel op nationaal als internationaal vlak. Wij hielden er aan
deze informatie maximaal weer te geven zodat het debat reeds onmiddellijk kon
beginnen, voor zover dat al niet bezig is. Tegelijk wensten wij geen louter statistisch
‘portret’ over verleden, heden en toekomst aan te reiken, maar rekenden wij het
ook tot onze plicht als academische onderzoeksinstelling om onze eigen interpre-
tatie en duiding van deze informatie te geven, en suggesties te doen voor het beleid
in de zorg, de zorgfinanciering en de verdere informatieverzameling.

In deze bijdrage vatten wij de voornaamste vaststellingen en stellingen samen
omtrent de impact van de vergrijzing op de afhankelijkheid en zorgbehoefte, het
gebruik van voorzieningen, het aanbod van voorzieningen, de toekomstige vraag
naar zorg, het zorgbeleid dat gevoerd dient te worden, de financiering van de zorg
en de financierbaarheid van de zorg in de toekomst (4). Met de klemtoon op
gezondheidszorg én ouderenzorg is het duidelijk dat zowel federale als gemeen-
schapsmateries aan bod komen, en niet in het minst illustreren wij hierna dat de
gezondheidszorg meer en meer ook zorg voor ouderen wordt.

Enigszins lapidair kan men zeggen dat de gezondheidszorg in belangrijke mate en de
ouderenzorg zelfs per definitie bedoeld is om een kost op te vangen die vooral naar
boven komt bij de ouder wordende bevolking, maar anderzijds is het niveau van de
kost helemaal niet de resultante van de vergrijzing maar resultante van economische
en maatschappelijke vooruitgang en motor van vooruitgang van levensverwachting
en kwaliteit van het leven. Een sector waarin wij vandaag ongeveer 10% van de
bestedingen in onze economie terugvinden, en die de komende halve eeuw
waarschijnlijk kan verdubbelen tot bijna 20%, is daarmee een grote opportuniteit
voor verdere vooruitgang, creatie van welvaart en welzijn, jobcreatie, maar even-
zeer een uitdaging voor meer effectiviteit, efficiëntie en een afweging tussen wat
publieke en privaat gefinancierd kan worden.

(4) Het uitgebreide rapport, Pacolet, J., Deliège, D., Artoisenet, C., Cattaert, G., Coudron, V., Leroy,
X., Peetermans, A. en Swine, C., Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België – Vieillisse-

ment, aide et soins de santé en Belgique, rapport voor de FOD Sociale Zekerheid, Directie-generaal
Sociaal Beleid, 660 p., maart 2005, kan aangevraagd worden bij de FOD Sociale Zekerheid, Dienst
Publicaties.
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Voor ons valt de ‘stille kracht’ op van de vooruitgang die in de voorbije kwarteeuw
werkelijk gerealiseerd is en vaak miskend wordt, en de ‘hoorn des overvloeds’ die
ceteris paribus (o.m. wat de groei betreft) op ons kan afkomen. Maar evenzeer de
uitdaging van toegenomen afhankelijkheid, toegenomen zorgvraag, zorginnovatie
en zorgkwaliteit die zal moeten worden ingewilligd voor de hele bevolking.

2. IMPACT VAN DE VERGRIJZING OP DE ZORGBEHOEFTEN

2.1. STERKE TOENAME VAN DE HOOGSTE LEEFTIJDSGROEPEN
17% van de bevolking was 65 jaar of ouder in 2000. Dit aandeel zal in 2050 oplopen
tot 24% in de Franstalige Gemeenschap en 28% in de Vlaamse Gemeenschap. Boven-
dien neemt ook het aandeel van de hoogste leeftijdsgroepen toe (“de dubbele ver-
grijzing”): tussen 2000 en 2050 zal het aantal personen van 80 jaar of meer toe-
nemen met 750.000 personen, wat neerkomt op een verdrievoudiging. Hierbij
verwacht men een toename van 200.000 personen van 90 jaar of ouder (maal 4,5)
en 7.000 personen van 100 jaar en meer (maal 9).

FIGUUR 1: DEMOGRAFISCHE VOORUITZICHTEN NAAR LEEFTIJDSGROEP, INDEX 2000 = 100

Bron: Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) en Federaal Planbureau (FBP) 2001, berekeningen en grafieken UCL.
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2.2. LEEFTIJDEN MET EEN VERHOOGD RISICO OP MORBIDITEIT

2.2.1. Leeftijden met een verhoogd risico op ernstige beperkingen?
Volgens sommige indicatoren vermindert de prevalentie van de ernstige beperkin-
gen met de tijd (zie punt 2.3.3.).

Als deze gezondheidsverbetering bevestigd wordt, zullen de grenzen 65 jaar en 80
jaar dus niet meer relevant zijn.

De gewoonlijk gekozen grens voor het verhoogde risico op beperkingen bedraagt

thans 80 jaar. Het aantal personen die deze leeftijd bereiken, zal vóór 2050 ver-

drievoudigen.

Door de grens aan de voorziene evolutie van de levensverwachting (die veron-

dersteld wordt een impact te hebben op de beperkingen) aan te passen, zou daar-

entegen in 2050 de groei van het aantal personen met een risico op ernstige

beperkingen met ongeveer eenderde afnemen: verdubbeling in plaats van ver-

drievoudiging.

TABEL 1: EVOLUTIE VAN HET AANTAL TACHTIGJARIGEN EN VAN HET AANTAL PERSONEN MET
EEN RISICO OP ERNSTIGE BEPERKINGEN, IN GEVAL VAN VERBETERING VAN DE LEVENSVERWACH-
TING ZONDER BEPERKINGEN (LVZB) – 2000-2050

In duizenden 2000 2010 2050 Index 2050
voor 
2000=100

Aantal tachtigjarigen en meer 337 539 1.135 301

Aantal volgens de aangepaste leeftijdsgrens 487 821 218
(in geval van verbetering van de LVZB)

Bron: Bevolking: vooruitzichten 2000-2050, NIS, FPB.
Keuze van de grenzen: UCL volgens de gegevens van Robine voor Frankrijk en evolutie van de levensverwachting in
Mestdagh et al., tabel 27, 2003.

Er valt op te merken dat het een proxy betreft met het oog op de raming van een
bevolking met een verhoogd risico.
De fractie personen met ernstige beperkingen ligt in werkelijkheid vrij laag: 6 à 15%
bij de 75-plussers en slechts 3 à 4% voor de hele bevolking. In totaal (ook rekening
houdende met de jongeren), gaan voor de toekomst de projecties voor deze indica-
tor in de richting van een duidelijk lager aantal personen met werkelijk ernstige
beperkingen (het betreft beperkingen verbonden aan chronische ziekten) dan het
aantal vermeld in punt 2.3.3. De relatieve evolutie zal eveneens duidelijk minder
sterk zijn.
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2.2.2. Leeftijden met een verhoogd risico op verzorging?
De gezondheidsenquêtes in België bevestigen een studie van Robine et al. (1998b):
de prevalentie van de chronische ziekten stijgt ook met de leeftijd, maar veel
vroeger in het leven dan deze van de beperkingen, en is ook veel hoger.

FIGUUR 2:  PERSONEN MET ERNSTIGE OF MATIGE BEPERKINGEN VEROORZAAKT DOOR
CHRONISCHE ZIEKTE (%)

Bron: UCL, op basis van de Gezondheidsenquêtes, 1997 en 2001.

FIGUUR 3: CHRONISCHE AANDOENINGEN TIJDENS HET AFGELOPEN JAAR, PER LEEFTIJDS-
KLASSE (%)

Bron: UCL, op basis van de Gezondheidsenquêtes, 1997 en 2001.
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Deze grafieken sluiten heel nauw aan bij deze gepubliceerd door Robine (cfr.
volledig rapport):

Bevolkingspercentage van 55 jaar met:
Beperkingen Chronische ziekte

België 1997-2001 ± 10-15% ± 60-70%
Frankrijk, vrouwen 1991 ± 10% ± 58%

Leeftijd met ± 25% van de bevolking getroffen door:
Beperkingen Chronische ziekte

België 1997-2001 ± 65-74 jaar vanaf ± 15 jaar (?)
Frankrijk, vrouwen 1991 ± 70 jaar ± 35 jaar

De verbetering van de levensverwachting in goede gezondheid stelt een uitstel van
de risicoleeftijd in het vooruitzicht.
Het criterium en de leeftijdsgrens met een verhoogd risico op verzorging moeten
nog omschreven worden. Wij stellen voor om als criterium de leeftijd met een ver-
hoogd risico op de (heel dure) multimorbiditeit te nemen en de levensverwachting
zonder multimorbiditeit.

Voor een grens aanvankelijk op 65 jaar vastgelegd, en door aanpassing van deze
grens aan de voorziene evolutie van de levensverwachting (die geacht wordt een
impact op de gezondheid te hebben), zou in 2050 de groei van het aantal ouderen
met een verhoogd risico op verzorging met ongeveer eenderde verminderen: + 29%
in plaats van + 68%. Overigens zijn de ouderen niet de enige die hierdoor gevat wor-
den, gezien de frequentie van die aandoeningen bij jongere leeftijdsgroepen, wat
een impact heeft op de totale groep (cfr. punt 2.3.3.). De toename van het beroep
op verzorging begint op een jongere leeftijd: 45 jaar voor de mannen, 55 jaar voor
de vrouwen. De grens van 65+ is dan ook wellicht nauwelijks aangepast om dit ver-
hoogde risico te kenmerken, behalve voor de zorgen gerelateerd aan multimorbiditeit.

TABEL 2: EVOLUTIE VAN HET AANTAL PERSONEN VAN 65 JAAR EN MEER EN VAN DEZE GRENS
AANGEPAST AAN DE VERBETERING VAN DE LEVENSVERWACHTING (2000-2050)

In duizenden 2000 2010 2050 Index 2050
voor 2000=100

Aantal 65 + 1.731 1.855 2.899 168

Aantal volgens aangepaste leeftijdsgrens 1.720 2.228 129

Bron: basis: NIS-FPB, 2001 – Berekeningen index UCL.
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2.3. GEZONDHEID EN VERGRIJZING

2.3.1. Zelf ervaren gezondheid

FIGUUR 4: BEVOLKING IN GOEDE GEZONDHEID PER LEEFTIJDSKLASSE EN GESLACHT, 2001 (%)

Bron: Health Interview Survey, 2001, in Mestdagh et al., Agir Project, 2003.

De daling met de leeftijd is wezenlijk: van 90% of meer personen die tevreden zijn
met hun gezondheid op ongeveer 20 jaar, naar 40-45% vanaf 85 jaar. Een dergelijk
profiel kan niet anders dan een invloed hebben op de zorguitgaven; inderdaad de
morbiditeit (goed weergegeven door de ervaren gezondheid) is merkbaar de hoofd-
motor van het zorgverbruik.

2.3.2. De vrouwen: dubbele discriminatie
De vrouwen lijden onder een dubbele discriminatie:
� ze belasten zich meestal met de zware taak van mantelzorgster;
� ze staan vaak alleen in het leven wanneer ze afhankelijk worden. De verwachte

verbetering van de levensverwachting bij de mannen zal ontoereikend zijn om het
verschil te overbruggen; zo zullen er in 2020 nog steeds 1,9 vrouwen van 80+
voor één man zijn, en 1,5 in 2050.

De vraag van een billijke compensatie stelt zich dus, niet enkel voor de moeilijk-
heden waarmee ze geconfronteerd worden, maar ook voor de dienst die ze aan de
gemeenschap verlenen, omdat ze zelf instaan voor het opvangen van de afhanke-
lijkheid. Moet een specifieke beloning overwogen worden? Een modulering van de
pensioenvoorwaarden in functie van de verleende diensten? Een betere ondersteu-
ning van de voorzieningen voor de ouderen?
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2.3.3. De beperkingen: onderscheid volgens de ernst
Volgen de vakliteratuur is de terugloop bewezen (doorgenomen tot 2002; bv.
Robine, 1994). In België geldt (maar deze resultaten moeten nog door volgende
gezondheidsenquêtes bevestigd worden):
� de gemiddelde score van de functionele beperkingen SF36 is verergerd;
� een indicator bevestigt de theorie van het dynamische evenwicht van Manton (5)
(zie figuur 5).

Voor de beperkingen gekoppeld aan een chronische ziekte (vermoedelijk met uit-
sluiting van dementie), zijn de matige beperkingen in aantal gestegen, in tegen-
stelling tot de ernstige beperkingen.

FIGUUR 5: PERSONEN MET BEPERKINGEN VEROORZAAKT DOOR CHRONISCHE ZIEKTE, VOLGENS
ERNST (% PER LEEFTIJDSKLASSE)

Bron: WIV, Gezondheidsenquêtes, 1997 en 2001, grafiek UCL.

Bij ongewijzigde prevalentie van ernstige beperkingen veroorzaakt door chronische
ziekte zal het aantal erdoor getroffen 65-plussers stijgen, zonder dat de projectie
verontrustend wordt: + 28% in 20 jaar, + 75% in 50 jaar.
De globale groei zal nauwelijks afgezwakt worden door de inkrimping van de jon-
gere leeftijdsklassen, dit is in totaal + 50.000 à 65.000 bijkomende gevallen in 2020
en + 100.000 à 150.000 in 2050 (respectievelijk + 15 à + 28%).

(5) Dynamisch evenwicht van Manton stelt dat de prevalentie van invaliderende chronische zieken
toeneemt, maar dat de toename een trager verloop kent en minder ernstige beperkingen zal mee-
brengen. Bijgevolg zal de gestegen levensverwachting voor een deel verklaard worden door de ver-
traging van chronische ziekten: als de prevalentie toeneemt, zal de aandoening alvast minder ernstig
zijn (Manton et al, 1995).
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Als de beperkingen later voorkomen, zullen deze vooruitzichten minder sterk zijn.
Als bij de 65-plussers het percentage van 9% ernstige beperkingen (raming 2000)
evolueert naar 7% in 2020, zou men vóór 2020 tot een nulgroei van het aantal
getroffen ouderen komen en zou de groei de 30% vóór 2050 niet overschrijden!

2.3.4. Chronische aandoeningen

a) Sterke toename met de leeftijd
De fractie personen met chronische aandoeningen en het gemiddeld aantal gemelde
chronische aandoeningen stijgen fors met de leeftijd; het aantal is zelfs onderschat
omdat het dementie niet insluit. Bovendien zijn deze aandoeningen, in tegenstelling
tot de ernstige beperkingen, heel frequent (cfr. tabel 3).

TABEL 3: CHRONISCHE AANDOENINGEN VOLGENS DE LEEFTIJD – 2001

Vóór 65 jaar 64-65 75 +

% personen met minstens één chronische aandoening 23 à 68% 82% 85%

Gemiddeld aantal chronische aandoeningen in de 
loop van het laatste jaar 0,3 à 1,7 2,5 3

Bron: WIV, Gezondheidsenquête – 2001, gebaseerd op een lijst van 34 ziekten, dementie niet inbegrepen.

De multimorbiditeit  (6) wordt duidelijk frequenter met de leeftijd: 8 à 10% op 25-34
jaar; 30-40% op 65-74 jaar; 40-50% op 75 jaar en ouder (Gezondheidsenquêtes 1997
en 2001).

Welnu, de kosten van de multimorbiditeit liggen heel hoog: voor een man van 65
jaar, kost de eerste ziekte 360 EUR meer per jaar aan uitgaven, onder overigens
gelijke omstandigheden, de tweede ziekte 620 EUR meer en de vierde 1.830 EUR
meer (Frankrijk, Grignon, 2003).

b) Recente evoluties
Volgens de gezondheidsenquêtes, tussen 1997 en 2001:
� het aantal personen die een chronische ziekte melden is gestegen, alsook het aan-

tal gemelde ziektes (met 20% in vier jaar). Deze evolutie is vooral te wijten aan de
vergrijzing, maar, gestandariseerd voor de leeftijd, is de verhoging van het aantal
opmerkelijk voor hoge bloeddruk en diabetes bij mannen tussen 1997 en 2004
(Bayingana et al., 2006);

(6) Te onderscheiden van de striktere definitie van ‘comorbiditeit’ in de nieuwe Gezondheids-
enquête België van het WIV, nu gebaseerd op een lijst van aandoeningen die behoren tot verschil-
lende ziektegroepen. Zes ziektegroepen worden onderscheiden: ziekten van het bewegingsstelsel,
respiratoire ziekten, neurologische aandoeningen, hartaandoeningen, kanker, diabetes (Gezondheids-

enquête België 2004, p. 9, 2006).
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� ook de multimorbiditeit is toegenomen, vooral bij de ouderen: voor de 75-
plussers, is het % personen met minstens 3 langdurige chronische ziektes van 40
naar 50% gestegen.

De subjectieve gezondheid is daarentegen verbeterd.
Deze resultaten moeten nog door latere gezondheidsenquêtes bevestigd worden,
gelet op de korte tussentijd tussen beide onderzoeksjaren en het vrij lage aantal
ondervraagde ouderen.

c) Toekomst: numerieke groei ondanks een vooruitschuiven van beperkingen?
De evolutie van de morbiditeit verschilt van de evolutie van de beperkingen (zie
punt 2.3.3). Maar zoals voor de beperkingen, kan de verbeterde gezondheidssituatie
de groei van het aantal aandoeningen afremmen. Toch zal de groei in absolute aan-
tallen sterk blijven.
Bij ongewijzigde prevalentie zal het totaal aantal personen met een chronische ziek-
te (met uitsluiting van dementie) gestegen zijn met ongeveer 450.000 individuen in
2020 en met 700 à 800.000 in 2050, en dit ondanks de inkrimping van de jongere
klassen (die ook door deze aandoeningen getroffen worden). Deze groei betreft
hoofdzakelijk ouderen. De uitgaven voor verzorging van korte duur zullen dus
globaal blijven stijgen, zelfs al zouden de ouderen even vaak op consultatie blijven
gaan. De evolutie zou minder sterk kunnen zijn in geval van succes van de preven-
tieve maatregelen (levensstijl, vaccinaties, risicocontrole, vroege opsporing,…). Als
de uitbreiding van de chronische ziekten daarentegen bevestigd wordt, zal in de
toekomst hun aantal nog meer stijgen.

d) Werkelijke impact op de uitgaven, zelfs al betreft het een artefact
In Frankrijk is, tussen 1981 en 1991, het aantal personen die getroffen zijn door
minstens een van de bestudeerde ziektes gestegen (onder de 13 groepen van poten-
tieel invaliderende chronische ziektes), evenals het aantal ziektes per zieke, met een
concentratie van de stijging bij de ouderen. Robine suggereert evenwel dat het een
artefact betreft, ten gevolge van onderdiagnose, onderinformatie en te weinig
opsporing in 1981.

De evolutie op deze gebieden stimuleert evenwel het consultatiegedrag en kan dus
het zorgverbruik doen toenemen, zelfs als de morbiditeit niet werkelijk stijgt.
Het vooruitzicht van een toenemende verzorging heeft evenwel positieve kanten:
niet alleen verbetert deze verzorging de levenskwaliteit, maar draagt ze wellicht ook
bij tot het afzwakken van de groei van de langdurige verzorging, door de terugloop
van ernstige beperkingen te bevorderen. De balans van de kosten van deze verzor-
ging (van korte duur) in verhouding met de baten moet nog opgemaakt worden, in
termen van gezondheid en van voorkoming van langdurige uitgaven.
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2.3.5. Een bijzonder probleem: dementie
De stijging van dementie is heel fors bij de hogere leeftijden: als de prevalentie bijna
nul is vóór 70 jaar; overschrijdt ze 20% vanaf 90 jaar bij de mannen en zelfs 30% bij
de vrouwen (Europese studie, cfr. figuur 6).

FIGUUR 6: PREVALENTIE VAN DEMENTIE, ONGEACHT DE OORZAKEN, PER LEEFTIJDSKLASSE EN
GESLACHT

Bron: Lobo, 2000 (“Pooled analyse”, Europa).

Het aantal personen met dementie zou van zowat 70.000 à 90.000 (in 1995), kun-
nen stijgen. Volgens de percentages per leeftijd vermeld in verschillende meta-analy-
ses (Jorn et al., Hofman et al., Ritchie et al., Ritchie en Kildea), zou in 2000 hun aan-
tal schommelen tussen 100.000 en 136.000; als deze percentages stabiel blijven, zou
dit aantal in twintig jaar met eenderde tot de helft in 2020 kunnen stijgen tot
135.000 naar 200.000 gevallen. De vakliteratuur bevestigt ook de groei. De medische
vooruitgang zou dit sombere vooruitzicht evenwel kunnen ombuigen.

2.4. LEVENSKWALITEIT

2.4.1. Subjectieve gezondheid
De subjectieve gezondheid verslechtert met de leeftijd en het aantal klachten neemt
toe (Gezondheidsenquête 2001 of 1997):
� 55% van de 75+ is ontevreden over zijn gezondheidstoestand (tegenover 10% vóór

35 jaar);
� 31% wijst op een verslechtering van zijn gezondheidstoestand (tegenover gemid-

deld 13%);
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� 75+ melden gemiddeld 6,9 klachten (tegenover 4,8 bij de 15-24 jarigen).

De subjectieve gezondheid houdt evenwel “nauw verband met de overlevings-
kansen en voorspelt de morbiditeit, het functionele statuut, invaliditeit en de medis-
che consumptie” (WIV, Gezondheidsenquête 2001) (7).

2.4.2. Sociaal welzijn: verslechtering met de leeftijd en verband met de gezondheid
Het sociaal welzijn is op een zeer significante manier verbonden met de perceptie
van zijn gezondheidstoestand, en dit ongeacht de indicator: zeldzame of onbevredi-
gende sociale contacten, beperkt sociaal netwerk en laag niveau van instrumentele
en functionele sociale ondersteuning.

75+ zijn talrijker dan in de andere leeftijdscategorieën om een ongunstige situatie op
dit gebied te melden (WIV, Gezondheidsenquête 2001): 10% is niet tevreden met
zijn sociale contacten; 21% heeft een beperkt relatienetwerk, 16,3% heeft een laag
niveau van instrumentele sociale ondersteuning en 11,7% een functionele onder-
steuning van lage kwaliteit (15% bij de 65-74 jarigen).

De pensionering veroorzaakt een belangrijke breuk en het model dat berust op de
driedelige levenscyclus (studeren – werk – pensioen) wordt in vraag gesteld. Strate-
gieën om de levenskwaliteit te verbeteren worden behandeld in punt 7 (actief oud
worden, vrijwilligerswerk, dagopvang, ontmoetingen tussen generaties…).

2.5. DE “PAPY BOOM”: LAST OF RIJKDOM?

2.5.1. Ouderenlast?
De verwachte evolutie van de ratio “ouderenlast” [ (P80+ / P45-64 ) * 100 ] is sterk
stijgend, wat aanleiding geeft tot alarmerende interpretaties.

Toch is deze ratio dubbel bedrieglijk:
� als men zich houdt aan de grens van 80+ om de “ouderenlast” te berekenen, schijnt

deze te exploderen (vooral in Vlaanderen). Maar als het zo berekend is, is de
evolutie overdreven; daardoor wordt inderdaad het verwachte uitstel van de
afhankelijkheidsleeftijd verwaarloosd (en wordt dus een fout begaan betreffende
de in aanmerking te nemen leeftijdsgrens om zulke coëfficiënt voor de toekomst
te berekenen). Als men met deze verbetering rekening houdt, zal de coëfficiënt
van de potentiële ouderenlast bijna onveranderd blijven in 2020, maar toch ver-
dubbelen in 2050 (in plaats van te verdrievoudigen): van 17% naar 31%;

(7) Voor ouderen zou het nuttig zijn een bijkomende categorie te voorzien voor de mogelijke antwoor-
den inzake tevredenheid over zijn gezondheid: “soms goed, soms slecht” (frequente gevallen).
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� de effectieve last betreft in werkelijkheid slechts een geringe fractie van de
bejaarde bevolking; in België telt men slechts 9% ernstige beperkingen verbonden
aan chronische ziekte bij de 75-plussers, variërend tussen 6 en 15% tussen de
gemeenschappen (WIV, Gezondheidsenquête 2001). In Frankrijk: slechts 15%
van de 80-plussers niet zelfredzaam (Robine). Wat de tachtigjarigen betreft, zou de
werkelijke last dus tot 1,5 – 5% beperkt kunnen blijven! Dit dient verder onder-
zocht te worden in termen van afhankelijkheid voor de activiteiten van het
dagelijks leven (ADL).

2.5.2. Intergenerationele bijdrage van de ouderen
De ouderen vormen ook een rijkdom waarvan de bijdrage moet gemeten worden,
onder andere inzake kinderopvang, wat de door de economisten gewenste activiteit
van jonge moeders bevordert.

We stellen een nieuwe coëfficiënt voor: de “intergenerationele bijdrage van de oude-
ren” (of “ouderlijke bijdrage van de ouderen”):

(P60-79 / P25-44 ) * 100

TABEL 4: COEFFICIENT VOOR DE INTERGENERATIONELE BIJDRAGE VAN DE OUDEREN (P60-79 /
P25-44 ) * 100

1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050

58% 62% 71% 85% 97% 97% 94%

Bron: UCL en bevolkingsprognoses NIS.

De leeftijdsgrenzen zouden moeten gevalideerd worden en de effectieve bijdrage
zou moeten gemeten worden in al haar aspecten: economisch, sociaal en cultureel.

2.5.3. Positief effect van de vergrijzing
De “vergrijzing” is niet enkel een verhogingsfactor voor de gezondheidsuitgaven,
het is er ook een gelukkig gevolg van. De medische vooruitgang in samenhang met
de verbeterde levensomstandigheden draagt bij tot een hogere levensverwachting,
alsook tot een levensverwachting zonder beperkingen. We leven langer en blijven
langer fit: ongeveer 9 op 10 personen bereikt de pensioenleeftijd. Op 65 jaar
hebben de mannen nog een levensverwachting van 16 jaar, de vrouwen 20 jaar. De
helft van die jaren, leeft men ongeveer zonder beperkingen (zonder rekening te
houden met dementie). Deze “gouden jaren” van de ouderen zijn een nieuw
gegeven in de geschiedenis van de mensheid.

139

VERGRIJZING, GEZONDHEIDSZORG EN OUDERENZORG IN BELGIE

PACOLET-NED.qxp  4/09/2006  13:50  Pagina 139



3. MEDISCHE CONSUMPTIE VAN OUDEREN VANDAAG EN MORGEN

3.1. MEDISCHE CONSUMPTIE VANDAAG IN FUNCTIE VAN DE LEEFTIJD

3.1.1. Verzorging: artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, geneesmiddelen

a) De huisarts: er wordt vaker op hem een beroep gedaan met de leeftijd.
65+ hebben twee- tot driemaal meer contacten met de huisarts dan personen van
minder dan 55 jaar.
Ze hebben zeer duidelijk de voorkeur aan huisbezoeken ten opzichte van consul-
taties (maar het aandeel huisbezoeken daalt mettertijd, ook voor de hoogbejaarden).
Meer dan de helft van de contacten van 75+ gebeuren op initiatief van de huisarts.

b) De specialist
Er zijn weinig verschillen in het beroep doen op specialisten naar gelang van de
leeftijd (profielen 1997, nog te bevestigen).
De verhouding tussen de contacten huisartsen / specialisten daalt mettertijd (RIZIV-
gegevens) en stijgt sterk met de leeftijd (Gezondheidsenquête-2001): mannen van
75 jaar of meer hebben gemiddeld vijfmaal meer contacten met de huisarts dan met
de specialist (4,6 meer voor vrouwen).

c) De speciale verstrekkingen: er wordt daarop vaker een beroep gedaan met de
leeftijd (RIZIV-gegevens in Info-Santé).
De bijzondere verzorging komt neer op een belangrijk deel van de activiteit van de
specialisten. De toename ervan (+ 3 tot 9% per jaar) is veel sneller dan die voor de
ganse bevolking.

d) De tandarts: er wordt minder vaak op hem een beroep gedaan en het gemiddeld
aantal contacten daalt met de leeftijd.
26% van 75+ verklaart dat ze hun tandarts sedert minder dan een jaar hebben gezien
(tegenover 58% van de 15-24-jarigen) (WIV, Gezondsheidsenquête 2001).
In België neemt, zoals in Frankrijk, het gemiddeld aantal ouderen die de tandarts
jaarlijks opzoeken mettertijd toe.

e) De kinesitherapeut: er wordt duidelijk vaker op hem een beroep gedaan met de
leeftijd.
22% boven de 74 jaar in 2001, tegenover 6% bij kinderen en adolescenten, vooral bij
oudere vrouwen (25%, tegenover 15% mannen).
De vermindering van het aantal contacten ten opzichte van 1997 geldt meer voor de 75+. 
Gaat het gewoon om minder comfort of komen de revalidatiemogelijkheden in het gedrang?
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f) De geneesmiddelen
Voorgeschreven: zijn frequenter met de leeftijd
89% tijdens voorbije twee weken bij de 75+ versus 25,2% bij de 25-34-jarigen;
Niet-voorgeschreven: zijn minder frequent met de leeftijd
18% bij de 75+, te vergelijken met de 25-34-jarigen: 32% mannen en 47% vrouwen 
(WIV, Gezondheidsenquête 2001).

g) De verzorging bij het levenseinde
Kenmerk: bij het naderen van het overlijden is de verzorging minder intensief naar-
mate de leeftijd stijgt (Avalosse, 2004 en Caisse Nationale, 2003).

3.1.2. Diensten en instellingen

a) De opnames in het ziekenhuis
Opnames in het ziekenhuis zijn sterk gestegen tussen 1984 en 1993 en zijn vervol-
gens stabiel gebleven in de algemene ziekenhuizen; de stijging houdt aan in de psy-
chiatrische ziekenhuizen (gegevens van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de
Voedselketen en Leefmilieu).

Tussen 1993 en 1997 werden minder personen jonger dan 60 jaar opgenomen, ter-
wijl de opnames van ouderen met 8% stijgen, waarbij hun aandeel in de gehospi-
taliseerde personen toeneemt van 37 tot 40%.
In 2000 stelt men een verhoging van het percentage opnames met de leeftijd vast,
vanaf 45 jaar voor mannen of 50 jaar voor vrouwen (MKG).

b) De duur van het verblijf en de dagen in het hospitaal
Het aantal hospitalisatiedagen in de algemene ziekenhuizen en de psychiatrische
ziekenhuizen is sedert 1982 verminderd, evenals de gemiddelde duur van het verblijf.
De gemiddelde verblijfduur neemt sterk toe met de leeftijd: 5,6 dagen bij de 16-35-
jarigen; 17,5 vanaf 80 jaar.

TABEL 5: VERBLIJVEN, DUUR EN HOSPITALISATIEDAGEN, VOLGENS DE LEEFTIJD (RIZIV, 2001)

Verblijven per 100 Duur Dagen per persoon

16-35 11,9 5,6 0,67
70-79 35 12,8 4,48
80+ 51 17,5 8,93
Totaal 16,4 9,2 1,51

Bron: RIZIV-gegevens, uiteenzetting van De Cock, in Lanjri, 2004.
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c) Rustoorden en RVT’s
De percentages opnames in rustoorden (RVT’s en ROB’s) stijgen sterk met de leeftijd
(2003): 
85-89 jaar: 23%, 90-94 jaar: 47%, 95 jaar en meer: 77%.
Het percentage opnames van 60+ is kleiner in Vlaanderen (4,4%, tegenover 5,8% in
Wallonië en 6,8% in Brussel); hetzelfde geldt voor de hogere leeftijdsklassen.
Dit lagere percentage heeft te maken met het feit dat de Vlaamse Gemeenschap
sedert 1990 serviceflats heeft gecreëerd en dat een groter beroep worden gedaan
op de thuisverpleging.

d) Thuisverpleging
Evenzo stijgt de consumptie van verpleegkundige thuisverzorging (in gemiddelde
RIZIV-bedragen) sterk met de leeftijd: tussen de 65-69-jarigen en de 90+ is de ver-
houding één tot veertien, en dit op verschillende niveaus in elk Gewest: laag te
Brussel, middelmatig in Wallonië en hoog in Vlaanderen (zie punt 4.1).

Drie soorten consumptieprofielen kunnen worden onderscheiden, waaronder één
van langdurige consumptie (gans het jaar en consumptie 5,7 maal het gemiddelde),
vaker in Vlaanderen. Globaal beschouwd, geldt dit profiel slechts voor 9% van de
patiënten thuisverpleging, maar uitgedrukt in aantal verzorgingen loopt dit op tot
49% van het totaal (enquêtegegevens, Leroy et al., 2003).

De verstedelijking kan de gewestelijke verschillen blijkbaar niet verklaren: na cor-
rectie voor geslacht en leeftijd doen duidelijk meer personen in de grote steden van
Vlaanderen en Wallonië een beroep op thuisverpleging dan in Brussel (Gezondheids-

enquête 2001); de verschillen tussen deze steden en halfstedelijke en landelijke
gebieden zijn niet significant. Leroy stelt drie elementen voor, die de verschillen
tussen Brussel en de andere twee regio’s zouden kunnen verklaren:
� de socio-professionele structuur van de Brusselse bevolking (meer bedienden,

kaderleden, zelfstandigen en vrije beroepen en minder arbeiders): volgens de
Gezondheidsenquête-2001, hebben de hogere socio-professionele groepen een
lagere consumptie van thuisverzorging (TV);

� het ontoereikende aanbod van gezinszorg en thuisverpleging wegens een gebrek
aan financiering en personeel;

� aanwezigheid van een allochtone bevolking die weinig vertrouwd is met
dergelijke voorzieningen.

Men zou ook kunnen verwijzen naar de problemen inzake veiligheid, verkeer en
parkeermogelijkheden.

e) Andere diensten voor ouderen
De voorzieningen voor ouderen worden gebruikt door 24% van de personen die 60
jaar oud zijn en meer en die niet in een rusthuis leven (WIV, Gezondheidsenquête

1997). Ook hier verstrekt Vlaanderen meer thuiszorg.
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3.2. TOEKOMSTPERSPECTIEVEN IN VOLUME

3.2.1. Evolutiefactoren

a) Mechanisch effect van de vergrijzing
Het mechanische effect van vergrijzing is het gevolg van de vervorming van de
leeftijdspiramide:
� haar effect op de consumptie van zorg is globaal laag;
� maar is belangrijk voor het gebruik van voorzieningen eigen aan de ouderen.

Om een dergelijk effect te evalueren, worden de huidige consumptiepercentages
toegepast op de toekomstige bevolkingsstructuur. Om het netto-effect te bereke-
nen, moet ook rekening worden gehouden met de evoluties bij de jongere klassen
(die in de toekomst in aantal zullen dalen).

b) Effect morbiditeit/beperkingen
Aangezien de morbiditeit met de leeftijd toeneemt, zal de vergrijzing de uitgaven
doen stijgen. Maar de levensverwachting en ook de levensverwachting zonder ern-
stige beperkingen nemen toe. Wegens dit “morbiditeitseffect” (luik “beperkingen”)
zijn alternatieve hypothesen nodig voor de voorzieningen eigen aan de ouderen en
zal de toename van de behoeften ter zake daardoor worden afgeremd.

c) Maatschappelijk effect
Onder maatschappelijk effect wordt verstaan: een toename van de consumptie op
alle leeftijden wegens verschillende factoren: technologische vooruitgang,
verwachtingen van de patiënten, praktijknormen, invloed van de media, invloed van
drukkingsgroepen,…

d) Generatie-effect
Het generatie-effect betekent dat de ouderen van vandaag meer verbruiken dan de
ouderen van gisteren. Het verschil zal aldus groter worden wanneer de generaties
die een hogere zorgconsumptie gewoon zijn, een hoge leeftijd zullen bereiken.

3.2.2. Projecties voor de toekomst

a) Beroep op de huisarts: 4% tussen 1999 en 2019, op basis van tendensen tussen
1988 en 1999.
Deze vermoedelijke vermindering zal het gevolg zijn van het feit dat er geleidelijk
minder een beroep zal worden gedaan op de huisarts, wat voornamelijk verklaard
kan worden door een terugval van de huisbezoeken, gedeeltelijk gecompenseerd
door de vergrijzing (Deliège, 2003).
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b) Beroep op de specialist: + 24% tussen 1999 en 2019
Het mechanisch effect van vergrijzing lijkt haast onbestaand (de profielen per leeftijd
zullen moeten nagegaan worden op basis van latere gezondheidsenquêtes); de
potentiële ontwikkeling van het beroep op een specialist, die zeer snel zal
voorkomen, zal zich voordoen onder de invloed van andere factoren.

c) Speciale verstrekkingen en verzorging bij het levenseinde
Men zou zich aan een stijging van de speciale verstrekkingen kunnen verwachten
wegens de technologische vooruitgang en de geleidelijke verruiming van de indicaties.
Door de gestegen levensverwachting stijgt de leeftijd van overlijden, wat de last van
de verzorging bij het levenseinde, een verzorging die bijzonder duur is, kan verlich-
ten aangezien zij minder voorkomt naarmate de leeftijd hoger wordt.

d) Aantal artsen
Gelet op het feit dat op hen meer een beroep wordt gedaan, op de te verwachten
activiteitsdaling (vervrouwelijking van het beroep en vroegere uittreding) en op de
overmedicalisering, heeft men de toekomstige behoeften inzake het aantal artsen
kunnen bepalen op 9% op twintig jaar tijd aan Franstalige kant (van + 3 tot + 13%
naar gelang van de scenario’s).

e) Verplegend en verzorgend personeel
Er is een aanzienlijke behoefte aan verplegend en verzorgend personeel om het
hoofd te bieden aan de verwachte evolutie van het gezondheidssysteem: belangrijke
stijging (niet-getoonde resultaten). Een toekomstig tekort is dus mogelijk indien
hypothesen van sterke toename van de verzorging zouden uitkomen.

f) Hospitalisaties: opnames en verblijfsduur
Een sterke stijging van het aantal opnames van hoogbejaarden in het ziekenhuis
(maal 1,7 van de 80-plussers tussen 2000 en 2020, verdrievoudiging van 2000 tot
2050) mag worden verwacht volgens een hypothese van stabilisering van de in 2001
vastgestelde percentages per leeftijd (RIZIV-gegevens). Maar deze stijging zal gedeel-
telijk gecompenseerd worden door de daling van het aantal opnames in de jongere
klassen (cfr. figuur 7 en figuur 8). Voor alle leeftijden samen, kan de gemiddelde
stijging van het aantal opnames geraamd worden op + 0,5% per jaar (2000-2050). De
toename van het aantal dagen zal hoger liggen: + 0,9%. In 2050 zal één gehospi-
taliseerde patiënt op twee ten minste 65 jaar oud zijn en één op drie 75 jaar.
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FIGUUR 7: HOSPITALISATIEDAGEN PER LEEFTIJD, 2000-2050, BELGIE (CIJFERS VOOR 2000=100)

Bron: projecties UCL volgens profielen per leeftijd (RIZIV (constante percentages) en bevolkingsvooruitzichten NIS).

FIGUUR 8: AANDEEL VAN IEDERE LEEFTIJDSKLASSE IN HET TOTAAL AANTAL DAGEN (2000-2050,
BELGIË) – % MET CONSTANTE PERCENTAGES PER LEEFTIJD

Bron: projecties UCL volgens profielen per leeftijd (RIZIV (constante percentages) en bevolkingsvooruitzichten NIS).
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Daarenboven mag men aannemen dat andere belangrijke activiteitssectoren in het
ziekenhuis zich verder zullen ontwikkelen: meer externe patiënten, daghospita-
lisaties en urgenties. Het personeel en de ziekenhuisuitgaven zullen dus sneller toe-
nemen dan het aantal opnames.

g) Woongelegenheid voor ouderen
Er zijn belangrijke behoeften inzake woongelegenheid voor ouderen in de
toekomst, ongeacht het scenario: + 43.000 tot + 56.000 bijkomende plaatsen tussen
2000 en 2020, al dan niet rekening houdende met een mogelijke langere levens-
verwachting zonder beperkingen. Aanzienlijke investeringen moeten dus worden
gepland, vooral in Vlaanderen (+ 29 tot 36.000, namelijk + 47 tot 58%), minder in
Wallonië (+ 13 tot 18.000) en bijna niets in Brussel. In de drie gewesten zouden ze
moeten samengaan met een verbetering van de kwaliteit (eenpersoonskamers) en
met een actief beleid inzake aangepaste woonomgeving, thuisverzorging, leefmilieu,
levensstijl en levensomstandigheden.

h) Thuisverpleging
Een toename van thuisverpleging valt te verwachten tussen 2000 en 2020: van
+ 29% tot + 40%, al dan niet rekening houdende met een langere levensverwachting
zonder beperkingen. Indien daarenboven de percentages van gebruik in Wallonië
en in Brussel, die op dit gebied achterliggen, evolueren naar het percentage van
Vlaanderen (1999), zou er vermenigvuldiging met 1,7 in Wallonië en met 3,4 in
Brussel op 20 jaar tijd moeten opgevangen worden, ondanks de verwachte
achteruitgang van de zware beperkingen!

i) Geneesmiddelen
Het relatieve aandeel van het RIZIV stijgt in de globale farmaceutische uitgaven, een
trend die zou kunnen aanhouden (vergrijzing en nieuwe beschikbare behandelingen).

4. AANBOD VAN ZORGVOORZIENINGEN VOOR OUDEREN EN INFORMELE ZORG

4.1. UITBOUW DIENSTEN
De voorzieningen voor de ouderen kunnen opgedeeld worden in residentiële, trans-
murale of semi-residentiële diensten en thuiszorgdiensten.

Op het vlak van de uitbouw van de voorzieningen situeert België zich bij de ge-
avanceerde landen en is er een verdere evolutie in die zin. Toch zijn er zowel teke-
nen van substitutie tussen institutionele zorg en thuiszorg en ongedekte behoeften.

In internationaal perspectief is België eerder institutioneel georiënteerd. Met
ongeveer 7 plaatsen per 100 65+ers situeert België zich bij de landen met een goed
uitgebouwde vorm van residentiële zorg, ondanks de relatief hoge dagprijs die een
rem zet op de institutionalisering. Vlaanderen situeert zich lager, maar dit moet
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aangevuld worden met meer serviceflats; Wallonië en vooral Brussel situeren zich
hoger. Gecorrigeerd voor leeftijd zijn de verschillen minder uitgesproken: in de drie
gewesten is er een vergelijkbaar verloop van de institutionalisering in functie van de
leeftijd. In Vlaanderen zijn er relatief meer RVT-bedden, in Wallonië meer ROB-bed-
den. Alles samen, zou de graad van institutionalisering in Vlaanderen 1,5 procent-
punt hoger (of 25%!) liggen, moest men de institutionaliseringsgraad van Wallonië
en Brussel kennen. De serviceflats vullen dit verschil voor een deel op en zijn, met
een zachte vorm van thuiszorgondersteuning, blijkbaar een valabel alternatief voor
een gedeelte van de institutionele zorg.

FIGUUR 9: ONTWIKKELING VAN RESIDENTIELE VOORZIENINGEN EN THUISZORGDIENSTEN
VOOR OUDEREN IN EUROPA

* Voor de gewestelijke cijfers (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) werden de poetsdiensten niet meegerekend, voor
België wel.
Bron: Pacolet, Bouten, Lanoye, Versieck, 1998.
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Verder zijn er aanzienlijke verschillen te bemerken op het vlak van de thuisverple-
ging. Deze bevindt zich in Brussel voor de voornaamste thuisverplegingverstrekkin-
gen op ¼ en in Wallonië op ½ van het niveau in Vlaanderen. In uitgaven zijn de ver-
schillen minder uitgesproken. Ook in de gezinszorg is de zorg in het Vlaamse
Gewest, uitgedrukt in uren per 65+er, meer dan het dubbele dan in Wallonië. Ook
binnen de regio’s kunnen de verschillen aanzienlijk zijn. Er zijn evenwel indicaties
dat een hogere ondersteuning van de thuisverpleging, mogelijk complementair met
de gezinszorg, institutionele zorg kan vermijden.

Op lange termijn ontwikkelen beide zorgsystemen zich parallel, en ook de
informele zorg is complementair met de professionele zorg.

Indicatie van verdere ontwikkelingsmogelijkheden zijn niet eenduidig. Zo blijkt niet
alleen het manifeste verschil in uitbouw van de zorg tussen de gewesten, maar ook
binnen de gewesten. In Vlaanderen bijvoorbeeld zijn verschillen in uitbouw van
zorg geobserveerd tussen de provincies. In sommige provincies is er, gecorrigeerd
voor de leeftijdstructuur, soms tot 50% meer thuisverpleging dan in de rest van
Vlaanderen, terwijl de institutionele zorg bijna een kwart lager kan liggen. Een aan-
tal enquêtes illustreren dat er nog een onvoldoende groot aanbod is in de thuiszorg.
Sommige studies illustreren dat dit rond de 10% zou kunnen liggen, maar de
Vlaamse overheid zelf heeft in het nabije verleden een inhaaloperatie voorgesteld in
de gezinszorg van 20%. Het is merkwaardig dat ook in regio’s met meer thuiszorg er
evenzeer een bijkomende vraag bestaat, wat illustreert dat het aanbod zijn eigen
vraag creëert zonder dat dit hoeft te betekenen dat het geen reële behoeften dekt.
Andere studies zijn niet eenduidig omtrent het tekort respectievelijk voldoende ade-
quaat zijn van het aanbod.

Het expliciet kwaliteitsbeleid in de sector is van recente datum en thans gericht op
procedures en ‘outcome’ en ook grotere patiënt/cliënt-betrokkenheid. De controle
op toepassing van reglementering, normen en omkadering is evenwel even onont-
beerlijk en hieruit blijkt dat objectieve parameters kunnen gehanteerd worden voor
de inschatting van de kwaliteit in de ouderenzorgsector. Een opvallende parameter
is dat er nog steeds een groot aantal meerpersoonskamers bestaan in de residentiële
zorg, terwijl ook in de ziekenhuiscontext blijkt dat steeds meer personen een één-
persoonskamer vragen. Er zal behalve een uitbreidingsvraag naar de infrastructuur,
ook een vraag naar renovatie en upgrading moeten gehonoreerd worden. Een ade-
quate personeelsomkadering is verder een garantie voor goede zorg. Wanneer
kwantitatief de investeringen in infrastructuur nog beperkt zullen moeten groeien,
zal ook een kwalitatieve opwaardering van de infrastructuur nodig blijken (elimi-
natie van meerpersoonskamers, bouw van zorgflats en serviceflats), die extra
investeringen zal noodzakelijk maken.
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4.2. BELANG VAN DE MANTELZORG EN ONDERSTEUNING
Omvangrijker dan alle professionele zorgvoorzieningen is de zorg verstrekt door de
mantelzorg. De professionele zorg wordt voor een gemiddelde thuiszorgsituatie per
week op één ‘8-urendag’ geschat in Vlaanderen, variërend van respectievelijk 4,5 à
6,5 tot 11 uur per week afhankelijk van de doelgroep, namelijk de doorsnee ouderen-
populatie, demente ouderen en zwaar demente ouderen (Misplon, S., Pacolet, J. en
Hedebouw, G., 2004; Pacolet, J., Hedebouw, G. en Winters, S., 2001a en 2001b).
Ook andere studies komen op 4 uren per week voor België (Mendonck e.a, 1999).
Daartegenover staat een doorsnee zorgtijd voor de informele zorg per week van een
‘40-urenweek’ Voor personen met dementie kan de informele zorg, die vaak
neerkomt op de schouders van de voornaamste verzorger, oplopen tot een 60-uren-
week in de zwaarste zorgsituatie.

Steeds meer ouderen in Vlaanderen kunnen samen met de partner oud worden,
door de gestegen levensverwachting, een stijging die zelfs iets groter is bij de man-
nen zodat er een verminderde kans is bij de vrouwen om hun partner vroegtijdig te
verliezen door overlijden. Nochtans, zal er een groot verschil blijven (zie punt
2.3.2.). Bij de oudere leeftijdsgroep neemt echter het aantal alleenstaanden toe.
Maar ook de zelfredzaamheid neemt toe. Een langetermijnoverzicht van de oudere
bevolking in Vlaanderen (LOVO-onderzoek) toont aan dat de zelfredzaamheid zelf
toeneemt, en dat ook op het vlak van de huishoudelijke hulp, de hulpbehoevend-
heid afneemt. Maar het blijft de eerste soort van hulp die men inroept, zodat zij een
vereiste kan zijn voor andere vormen van thuiszorg (thuisverpleging) en het zo lang
mogelijk thuisblijven zelf.

Informele zorg in de ouderenzorg is er of is er niet en kan ook moeilijk uit het niets
gecreëerd worden. Systemen van vergoeding of aanmoediging van de thuiszorg
zullen niet direct bijkomende zorg creëren, maar kunnen een vorm van maatschap-
pelijke waardering vormen en nemen dan ook in tal van landen toe. Ook op het vlak
van vergoede informele zorg en het creëren van zorgverloven is een beweging op
gang gekomen om dit ook in België uit te bouwen. Wanneer dergelijke systemen in
sommige Scandinavische landen reeds uitgebreid bestaan voor vooral de kinderop-
vang, zijn zij in het andere einde van de levensloop, de ouderenzorg en de palli-
atieve zorg, niet ondenkbaar maar veel minder evident. De situatie van de voor-
naamste verzorger in de ouderenzorg is immers anders. Het is immers in eerste
instantie de partner en ook wanneer het de kinderen/schoonkinderen zullen zijn, is
de zorgsituatie anders dan voor de kinderopvang. In de zorg voor personen met een
handicap ligt de situatie nog anders. De systemen van zorgverloven laten toe dat de
mantelzorg een groter deel van de zorg zelf kan opnemen in de kinderopvang en de
zorg voor personen met een handicap. Dit geldt minder voor de ouderenzorg, waar
de voornaamste verzorger vaak niet meer beroepsactief is.
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4.3. PROFESSIONELE ZORG EN WERKGELEGENHEID
Belangrijk voor de professionele dienstverlening is het feit of men voldoende
beroepskrachten zal vinden om deze zorg te organiseren. Onze eigen toekomst-
verkenningen voor een aantal zorgberoepen, en de evaluatie van wat werkelijk
gebeurde in het verleden en vandaag de dag, kunnen de toestand dedramatiseren:
de sector heeft aanzienlijk veel mensen kunnen aantrekken in het nabije verleden,
en ook vandaag blijft de aantrekkingskracht hoog. In die zin manifesteert de sector
zich vooral als een groeisector bij uitstek voor de toekomst, sector van jobcreatie en
bijgevolg motor voor verdere ontwikkeling. Tegelijk is deze jobcreatie in interna-
tionaal perspectief aanzienlijk maar niet exuberant geweest (Pacolet, J., Leroy, X.,
Catttaert, G. en Coudron, V., 2005).

5. PRIVATE – PUBLIEKE MIX IN DE ORGANISATIE EN DE FINANCIERING VAN DE ZORG

De private-publieke mix in de zorg kan op twee manieren bekeken worden:
� de eigendomsstructuur van de aanbieders in de zorgsector: private/commerciële

aanbieders versus de publieke en private non-profitsector;
� de verhouding in de financiering, waar publieke middelen (ziekteverzekering, fe-

derale overheid, gemeenschappen en lokale overheden) kunnen gesteld worden
tegenover de private eigen bijdragen (remgelden, autonome uitgaven en terug-
betalingen/tenlastenemingen door private aanvullende verzekeringen).

5.1. PRIVATISERING IN DE ORGANISATIE VAN DE ZORG?
De gezondheidssector is vooreerst een sector waarin een belangrijk privé-initiatief
bestaat van vrije beroepen (artsen, paramedische beroepen, verpleegkundigen,…).
Hun aandeel in de totale tewerkstelling van de gezondheidssector loopt op tot 40%.
Bovendien bestaat er een gelijk opgaand aanbod van de private en publieke non-
profitsector in de zorgsector. De marktaandelen van beide groepen aanbieders bli-
jven namelijk redelijk gelijk over de voorbije dertig jaar, indien de gezondheidssec-
tor en de welzijnssector apart worden bekeken. Naarmate er een verschuiving is van
gezondheids- naar welzijnsvoorzieningen, waar in de laatste de private non-profit
relatief sterker aanwezig was, neemt het aandeel van de private non-profit toe. Het
meest uitgesproken commerciële circuit in de ouderenzorg is te vinden in de
rusthuissector en in de thuisverpleging (zelfstandige verpleegkundigen). Indien men
de nieuwe vormen van buurtdiensten als de dienstencheque toevoegt aan dit cir-
cuit, zou daar ook een vorm van privatisering kunnen ontwaard worden.

5.2. PRIVATISERING IN DE FINANCIERING VAN DE ZORG
In de financiering is de eigen bijdrage relatief beperkt, behalve voor de residentiële
ouderenzorg, waar zich ook het probleem stelt van quasi-onbetaalbaarheid voor per-
sonen met lage pensioenen. Globaal genomen zijn de eigen bijdragen in de ziekte-
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verzekering beperkt gebleven in macro-economische termen maar ze zijn problema-
tisch voor langdurig zieken en personen met een laag inkomen. Systemen als sociale
en fiscale franchise en de maximumfactuur hebben dit moeten remediëren. Verder
stelt zich het probleem van de groeiende omvang van ‘out-of-the-pocket uitgaven’,
bovenop wat terugbetaald wordt door de ziekteverzekering, of omwille van
autonome consumptie.

Het is vooral de residentiële zorg voor ouderen die onvoldoende collectief gefi-
nancierd is, terwijl ook de private alternatieve verzekeringen er amper in voorzien.
Oorspronkelijk gingen bepaalde vormen van private zorgverzekering dit risico
moeten dekken, maar weinig verzekeringsmaatschappijen zijn daar op ingegaan of
bieden slechts een beperkte dekking aan. Vroegere studies toonden aan dat, vooral
op dit vlak, er in België een onderverzekering was van het risico van chronische
zorgbehoefte, terwijl in het buitenland tal van systemen van sociale bescherming
juist hier een hogere dekking voorzagen, en/of een expliciete zorgverzekering werd
gecreëerd.

Met dit steeds grotere belang van oudere leeftijdsgroepen transiteert het gezondheids-
systeem zelf steeds meer naar een systeem van acute zorg naar chronische zorg. Zo
zagen met name de residentiële voorzieningen voor ouderen en de thuisver-
pleegkunde hun aandeel in het RIZIV-budget stijgen van 9% in 1994 naar 12% in
2004, terwijl de rusthuissector (ROB en RVT) in 1985 1,4% uitmaakte van het RIZIV-
budget en 7,9% in 2004. Verder zijn er vooral op gemeenschapsniveau nog andere
uitgaven voor chronische zorg voor ouderen die zullen stijgen.

Behalve het aandeel van de gezondheidszorguitgaven voor ouderen dat evolueert
van 35% in de jaren tachtig naar thans 50% en 65% in 2050 (met het huidige gebruik-
sprofiel), zijn ook de overige uitgaven voor ouderenzorg belangrijk om te identifi-
ceren (8). Meer en meer wordt bij de gezondheidszorg expliciet melding gemaakt
van de zogenaamde ‘long term care’ (LTC). De afbakening van het begrip langdurige
zorg of LTC is nog onduidelijk, zowel in de Europese als OESO-context. Soms wor-
den ouderenzorg, gezinszorg en zorg voor personen met een handicap samen
genomen, met elk hun eigen terugbetalingsregeling. De inhoud van het concept is
niet volledig synoniem noch van chronische zorg, noch van ouderenzorg, maar
overlapt in alle geval sterk deze begrippen die vaak door elkaar worden gehaald.
Niet steeds zijn al deze zorgsystemen uitsluitend gericht op langdurige zorg. Zo is de
thuisverpleging ook vaak zorg voor een kortere periode, maar wordt zij vooral in de
chronische zorgsituaties voor de ziekteverzekering een groot risico, wat maakt dat
zij doorgaans wel bij de voorzieningen voor LTC worden gerekend. Ondermeer de
mate dat voorzieningen voor personen met een handicap al dan niet meegerekend
worden, beïnvloedt sterk het totaal en de mate van eigen bijdragen. Internationaal wordt 

(8) In België zit in de ziekteverzekering reeds een belangrijk deel van de zogenaamde LTC. Dit deel is
reeds begrepen in de hier gehanteerde cijfers.
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verder doorgaans het onderscheid gemaakt tussen institutionele zorg en thuiszorg.
Er bestaan onvolledige cijfers hierover voor België. Zowel RIZIV-gegevens als be-
stedingen van de gemeenschappen en de lokale overheden moeten in beeld
gebracht worden. Toch kunnen wij voor Vlaanderen de publieke uitgaven van LTC
ramen voor de ouderen op ongeveer 1% van het Bruto Binnenlands Product (BBP),
een aandeel dat redelijk gestegen is de jongste jaren, terwijl de overige publieke zor-
guitgaven voor personen met een handicap nog eens op 0,45% van het BBP liggen
en redelijk constant bleven. De overige publieke uitgaven voor de gezondheidszorg
bedragen ongeveer 5,8% van het BBP. Deze cijfers liggen in de lijn van wat het EPC
(Economic Policy Committee van de EU) hanteerde, maar is wat de LTC betreft toch
hoger dan de 0,8 daar gehanteerd. Met dit cijfer situeert Vlaanderen/België zich op
een redelijk niveau in internationaal perspectief en situeert België zich bij die lan-
den die een redelijk goed uitgebouwd systeem van ouderenzorg hebben. De pu-
blieke middelen dekken een groter deel van de totale kost in de thuiszorg, wat een
zekere prioriteit voor deze thuiszorg zou moeten illustreren. Maar in totale budget-
ten zijn de publieke middelen (RIZIV en gemeenschappen) iets groter voor de resi-
dentiële zorg voor ouderen, terwijl de zorg voor personen met een handicap sterk is
georiënteerd op de residentiële zorg.

FIGUUR 10: PUBLIEKE EN PRIVATE FINANCIERING VAN DE OUDERENZORG, GEZONDHEIDSZORG
EN ZORG VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP, NAAR GEMEENSCHAP, 1998-2001

Bron: berekeningen Pacolet en Cattaert, HIVA-K.U. Leuven.
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Tot de zwaarste zorgsituaties in de ouderenzorg, behoren de zorgen voor demente
personen. Vooral in de thuiszorg is de belasting voor de mantelzorger aanzienlijk,
zoals uit de Qualidem-studie blijkt. In vroegere studies namen wij aan dat van de
ongeveer 100.000 personen met de ziekte van Alzheimer, er ongeveer 60.000 thuis
verbleven en 40.000 in een instelling. De directe zorgkost voor personen met
dementie werd in de Qualidem-studie geraamd op 12.000 EUR per jaar thuis tot
20.000 EUR in een RVT. Dit zou een totale kostprijs impliceren (ten laste van de
overheid en de betrokkenen zelf) van 1,5 miljard EUR in 2002. Dit is niet de totale
kost van sociale bescherming voor deze personen, maar al bij al relativeert dit in
economische termen de omvang en dus betaalbaarheid van deze belangrijke ouder-
domsziekte: mogelijks is voor 1% van de bevolking de directe publieke en private
zorgkost 0,58% van het BBP. In de hypothese dat dit aantal blijft toenemen en
bijvoorbeeld zou gestegen zijn met 50% tegen 2020, en in de verdergaande
hypothese dat de zorgkost stijgt op dezelfde manier als het BBP, zou voor de
150.000 personen met de ziekte van Alzheimer in 2020 ongeveer 0,87% van het BBP
nodig zijn, een toename met 50% dus. Ramingen van de prevalentie van dementie
zijn ongeveer 50% hoger tot het dubbele van de hier gehanteerde cijfers voor perso-
nen met de ziekte van Alzheimer. Daarvan circuleren cijfers van ongeveer 150.000
personen met dementie in België in 2000, tot 200.000 in 2020 (cfr. punt 2.3.5.).
Voor de totale groep van personen met dementie zou de zorgkost verhoudings-
gewijs kunnen evolueren van 0,87% van het BBP tot 1,16% in 2020 van het aandeel
in het BBP. Het spreekt vanzelf dat deze kosten reeds begrepen zijn in de cijfers
hierboven gehanteerd voor de evolutie van de gezondheidszorguitgaven en de
overige uitgaven voor chronische zorg. Zo zitten de extra uitgaven voor de person-
en met de ziekte van Alzheimer die wij voor de komende jaren hierboven raamden,
op 0,29 procentpunt van het BBP, begrepen in de totale toename van de zorguit-
gaven. De cijfers herbevestigen het beeld van de ’LTC’- kost: aanzienlijk voor de
individuele persoon, redelijk beperkt in macro-economische termen.

In België zijn de private uitgaven in de gezondheidszorg 25 tot 30% van de totale uit-
gaven, terwijl in de ‘long-term care’, afhankelijk van het feit of men gehandicapten-
voorzieningen al dan niet meeneemt, deze private uitgaven tussen 30 en 55% uit-
maken. In Vlaanderen wordt door de invoering van de zorgverzekering de facto wel
reeds een deel van de kosten gecompenseerd (qua volume loopt dit zelfs reeds op
tot 20% van de private uitgaven, maar de zorgverzekering dekt niet volledig dezelfde
doelgroep). Op federaal vlak remedieert de tegemoetkoming hulp aan ouderen deze
kost verder voor de lage inkomens, niet in het minst doordat vanaf januari 2003 de
reductie van de tegemoetkoming met 2/3 wegens verblijf in een instelling werd
afgeschaft.

Figuur 10 illustreert dat België een uitzondering vormt op de tenlasteneming van de
langdurige zorg: in de meeste verzorgingsstaten is de publieke tenlasteneming gro-
ter in de zogenaamde long-term care (of langdurige zorg) dan in de overige gezond-
heidszorg, omdat men dit als een groot risico beschouwt. In België daarentegen was
het rustoord opgenomen bij de ‘kleine risico’s’, zodat het niet terugbetaalbaar was
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voor zelfstandigen, een situatie waarover de Ministerraad van Gembloux in 2004
besliste dat dit moest rechtgetrokken worden tegen 2006. Uiteindelijk zullen in juli
2006 enkel de startende zelfstandigen en de gepensioneerde zelfstandigen die onder
het IGO-inkomensgarantie van de ouderen vallen, een verzekering ‘kleine risico’s’
krijgen, waaronder dus ook de rustoorden vallen. Voor de overige zelfstandigen zal
het wachten zijn tot 2008, tot er ook duidelijkheid is hoe dit gefinancierd moet worden (9).

Het probleem van de remgelden in de gezondheidszorg, die vaak hoog oplopen
voor bepaalde patiënten, is opgevangen door de sociale en fiscale franchise, nadien
de maximumfactuur. Deze slaagt erin, met relatief beperkte middelen maar uiter-
mate selectief, de last van de eigen bijdragen voor de chronisch zieken met een laag
inkomen te beperken. Er zijn ook grenzen aan deze eigen bijdragen, wil men niet in
een soort privatisering van de zorg terechtkomen. Deze trend is evenwel reeds
ingezet. Er is een toenemende trend om de eigen bijdragen via complementaire
verzekeringen te vermijden. Hier is een dubbele beweging bezig. Aan de ene kant
zal de aanvullende verzekering voor de kleine risico’s voor de zelfstandigen in het
wettelijk stelsel worden opgenomen vanaf 2006, terwijl anderzijds steeds meer
mensen aanvullende verzekeringen nemen in de sector. De verzekeringssector schat
dit nu reeds op 6 miljoen personen, of 60% van de bevolking, waarvan een 2
miljoen via de mutualiteiten en 4 miljoen verzekerden via de private verzekeringen.

Het aandeel van de remgelden en de autonome uitgaven in de totale uitgaven wordt
geschat op 1/4 tot 1/3. In vergelijking met de pensioensector, waar in 1999 een 35%
van de beroepsbevolking een aanvullende pensioenverzekering had, en wat thans
reeds op 50% wordt verondersteld, zijn de aanvullende pensioenuitkeringen reeds
opgelopen tot meer dan een kwart van de uitkeringen van de wettelijke pensioe-
nen. Dit niveau is verre van bereikt in de gezondheidszorg, en het lijkt ook niet snel
in die richting te evolueren. Een belangrijke voedingsbodem voor de aanvullende
verzekeringen lijken de supplementen te vormen in de eenpersoonskamers bij hos-
pitalisatie. De vraag dient gesteld, of een eenpersoonskamer niet tot het basispakket
van een vooruitstrevend gezondheidszorgsysteem dient te behoren.

Wel valt internationaal op dat het voornamelijk de residentiële voorzieningen zijn
die in België onderverzekerd zijn (cfr. figuur 11). Het herbevestigt een groeiend
besef dat de langdurige zorg een belangrijke karakteristiek wordt van de gezondheids-
zorg, en dat de uitgaven daarvan nog meer geconcentreerd een beperkt deel van de
bevolking, maar voor een hoge kost, raken, met een grote variatie, zodanig dat een
solidariseren van het risico voordehandliggend is. In de meeste buitenlandse situ-
aties is dit risico dan ook meer verzekerd in de LTC-verzekering dan de overige
gezondheidszorg, en dit verklaart ook waarom er zo weinig private verzekeringen
bestaan in de ‘long-term care insurance’.

(9) Antwoord van Minister van Middenstand en Landbouw op de parlementaire vraag van Drèze, B.
en Van Gool, G., 8/11/2005 – parlementaire vraag 8.669 en 8.721).
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FIGUUR 11: DE PRIVATE-PUBLIEKE FINANCIERINGSMIX IN DE GEZONDHEIDSZORG EN DE ‘LTC’

Bron: Hennessy, Huber, 2004, OESO en aanvulling HIVA-K.U. Leuven voor België.

5.3. NOOD AAN EEN IMPLICIETE OF EXPLICIETE ZORGVERZEKERING
De eigen bijdrage of dagprijs ten laste van de oudere zelf brengt ons bij het debat
van de zorgverzekering. Het ongedekte risico en de groeiende kost van de lang-
durige zorg voor ouderen heeft in de meeste moderne welvaartsstaten het debat op
gang gebracht van de behoefte aan dergelijke bijkomende verzekering (‘Long-term
care insurance’). Uit Europees onderzoek kunnen drie situaties opgemerkt worden:
ofwel is dit risico reeds gedekt in de bestaande ziekte- en welzijnszorguitgaven en
wordt er geen nieuw debat gevoerd, ofwel is men voor een expliciete nieuwe pijler
in de sociale zekerheid, ofwel is het debat nog niet aan de orde geweest omdat de
overige systemen van sociale bescherming nog volop in ontwikkeling waren (Paco-
let, J., Bouten, R., Lanoye, H. en Versieck, K., 1999). In een aantal Bismarck-georiën-
teerde stelsels als Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg werd een expliciete
zorgverzekering ingevoerd, soms na een bijna decennialang debat. In België kon
ook zo een expliciet stelsel verwacht worden en is dan ook al meer dan tien jaar het
debat aan de orde. Uiteindelijk is België een gemengd systeem geworden, in die zin
dat gezocht werd naar een expliciet apart stelsel, maar dat de facto een aanzienlijk
deel van de nieuwe risico’s werd opgevangen door de ziekteverzekering zelf terwijl
ook de reeds bestaande tegemoetkoming voor hulp aan ouderen deze rol ten dele
kon invullen en soms ook als dusdanig naar voren werd geschoven. In de ziekte-
verzekering zijn de budgetten voor thuisverpleging en ROB en RVT aanzienlijk
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gestegen. Voor de residentiële zorg werd een gedeelte van de gestegen kost
opgevangen door gestegen zorgforfaits en de reconversie van ROB- naar RVT-for-
faits. Nochtans dekt de RIZIV-financiering niet de volledige kostprijs van het zorg-
personeel (ondermeer verpleegkundigen en verzorgenden) en blijft de vraag naar
meer RVT-erkenningen bestaan. Maar ook de dagprijs blijft voor een aantal ouderen
te hoog in verhouding met hun inkomen. De Belgische ziekteverzekering zou daar
zich moeten aligneren op de buitenlandse stelsels om van een volwaardige impli-
ciete zorgverzekering te kunnen spreken. Ondertussen is ook de tegemoetkoming
voor hulp aan ouderen aanzienlijk verbeterd, en zijn ook deze middelen aanzienlijk
toegenomen in de jaren negentig tot nu, ondermeer door de boven geciteerde uit-
breiding van de vergoeding voor personen opgenomen in een instelling. Ook kreeg
de vraag naar een expliciete verzekering, voor de zogenaamde niet-medische
kosten, zijn beslag in de creatie van een zorgverzekering op Vlaams niveau. Het
werd een stelsel ‘sui generis’ dat evenwel met redelijk beperkte middelen, zowel
budgettair als qua bijdrage gevraagd aan de bevolking, toch een aanzienlijke dekking
heeft weten te realiseren. Thans worden bijna 140.000 personen die het meest hulp-
behoevend zijn, bereikt met een tegemoetkoming van 90 EUR (95 EUR vanaf 1 janu-
ari 2006) en 125 EUR per maand in respectievelijk de thuiszorg en de institutionele
zorg in Vlaanderen en voor de Nederlandstaligen in Brussel (Pacolet, J., Van de
Putte, I., Decoster, A. en Van Camp, G., 2000). Tegen 2009 wordt ook het zorgfor-
fait in de thuiszorg opgetrokken tot 125 EUR.

Op dit ogenblik is er nog maar een beperkte belangstelling in de Franse en Duitstalige
Gemeenschap om een eigen zorgverzekering uit te bouwen. Recent werd door een
interuniversitaire onderzoeksequipe in opdracht van het Waalse Gewest, het Brus-
selse Gewest en de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap deze problematiek
grondig bestudeerd en ging een aantal conclusies in de richting van een verdere uit-
bouw op federaal niveau maar evenzeer werden voor- en nadelen van de Vlaamse
Zorgverzekering aan de orde gesteld (Leroy e.a., 1994; Torren, 2004). Dit debat is in
geen van beide landsdelen afgerond. Deze recente studies in Wallonië illustreren
evenwel dat naarmate het systeem in Vlaanderen meer gevestigd geraakt, het ook
meer aan de orde zal komen in de Franse/ Duitstalige Gemeenschap.

Belangrijk in de buitenlandse discussie was dat er ‘new money’ beschikbaar kwam
voor de zorgverzekering: zonder bijkomende middelen was het debat uit den boze,
en kon er ook geen vooruitgang geboekt worden in de uitbouw van de sociale
bescherming (Pacolet, J., Bouten, R, Lanoye, H. en Versieck, K., 1999; Pacolet, J.,
2003). Dit kwam nog eens op een pijnlijke wijze aan het licht in Frankrijk, waar de
rampzalige gevolgen van een hittegolf in 2003 (15.000 extra overlijdens bij oude-
ren) nodig waren om een beter gefinancierd stelsel van zorgverzekering in te
voeren, onder meer met de introductie van een dag van de solidariteit, de betaalde
feestdag van Pinkstermaandag die afgestaan wordt voor de financiering van de zorg.
Dit is ook de voornaamste conclusie voor de impact van de vergrijzing op het
geheel van de zorguitgaven: deze zal er niet onderuit kunnen dat nieuwe bijdragen
moeten geïnd worden, private of publieke verzekeringspremies, of dat op een
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andere manier overheidsmiddelen voor de zorgsector moeten geoormerkt worden.
Daarom is het des te merkwaardiger dat met redelijk beperkte extra bijdragen, de
Vlaamse zorgverzekering een zo ruim bereik heeft gerealiseerd van de doelgroep.
Toch is men ook hier beducht voor de mogelijke kostenexplosie en de financier-
baarheid die moeilijk van extra bijdragen kan blijven komen en bijgevolg uit de
algemene middelen zal moeten komen. Wij spreken dan ook van ‘een Vlaams
mirakel’ dat met beperkte middelen, op zeer korte termijn een ruime doelgroep
werd bereikt, terwijl wij van ‘de stille kracht’ (10) spreken van de federale uitbrei-
ding van de middelen voor LTC via het RIZIV en de tegemoetkoming hulp aan ou-
deren (exhaustieve cijfers in absolute bedragen en als % van het BBP zijn te vinden
in het basisrapport). Beide voorbeelden illustreren dat ook in perioden van budget-
taire orthodoxie en austeriteit nieuwe middelen konden gevonden worden voor dit
nieuwe risico.
Ook worden er vragen gesteld over de vorm van de tegemoetkoming, die nu als het
ware ‘in cash’ is, zodat onvoldoende garantie bestaat dat er ook werkelijk extra zorg
beschikbaar komt. Een rechtstreekse subsidiëring van het aanbod blijft ook voor ons
de voorkeur wegdragen.

De recente discussie in het VK, Duitsland en ook Nederland en Frankrijk, omtrent
de noodzakelijke modernisering van de gezondheidszorg en de ouderenzorg, leert
ons verder dat de twee stelsels in al deze landen erg gescheiden blijven, en ook zo
geprojecteerd worden naar de toekomst. Het kan ons dan ook niet verbazen dat de
OESO constateert dat er vaak een globaal plan ontbreekt voor deze hervormingen,
terwijl op het terrein de noodzaak aan betere coördinatie tussen gezondheidszorg
en ouderenzorg noodzakelijk wordt. Tegelijk zijn beide systemen laboratoria voor
elkaars noodzakelijke hervormingen, zodat er een grotere communicatie en infor-
matie-uitwisseling tussen beide systemen noodzakelijk wordt. In België kan de grote
integratie van de financiering van heel wat voorzieningen in de ziekteverzekering
een troef zijn, op voorwaarde dat ook de grotere coördinatie tussen ‘cure’ en ‘care’
verzekerd wordt. Dit veronderstelt ook grotere coördinatie tussen de federale en
gemeenschapsmateries.

6. MACRO-ECONOMISCHE INSCHATTING VAN DE KOST VAN DE VERGRIJZING IN DE
GEZONDHEIDS- EN OUDERENZORG VANDAAG EN MORGEN

6.1. IMPACT VAN DE LEEFTIJD OP HET KOSTENVERLOOP
De leeftijd is een belangrijke determinant voor het verloop van de kosten van de
zorg op een bepaald moment. Toch is zij niet de voornaamste verklarende factor
van het niveau van deze uitgaven vandaag en morgen, en bijgevolg niet van de
stijging van de uitgaven. Deze dubbele betekenis van de impact van de vergrijzing
schetsen wij in dit en volgend punt.

De mate dat de leeftijd de gezondheidszorg beïnvloedt, wordt vooreerst duidelijk
door onderstaand verloop van de gezondheidszorguitgaven naar leeftijd met inbe-
grip van de ‘long-term care’ (figuur 12). De uitgaven per capita stijgen naarmate 

(10) Naar de roman van Louis Couperus.
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men ouder wordt. Het niveau van deze curve, en de mate dat deze uitgaven in de
tijd evolueren, meer of minder sterk stijgen in vergelijking met het reële nationaal
inkomen, proberen wij in volgen punt verder te verklaren.

FIGUUR 12: TOTALE ZIV-UITGAVEN PER CAPITA ALS % VAN BBP/CAPITA, NAAR GESLACHT EN
LEEFTIJD, 2000

Bron: berekeningen Pacolet en Cattaert, HIVA-K.U. Leuven aan de hand van CM-gegevens.

Puur mechanisch kan dit leeftijdsprofiel geëxtrapoleerd worden naar de totale uit-
gaven voor gezondheidszorg naar leeftijd in de toekomst. Wij vergelijken het profiel
in de volgende grafiek voor 2000, 2020 en 2050. De uitgaven per capita naar leeftijd
blijven in deze scenario’s constant en toch zullen onder invloed van de ouder wor-
dende bevolking waar steeds grotere cohorten terechtkomen in de leeftijdcate-
gorieën waar de uitgaven sterk stijgen, de totale uitgaven sterk toenemen. Het
demografische effect (zowel wijzigend aantal als wijzigende leeftijdstructuur) zou
de zorguitgaven de komende vijftig jaar ongeveer met 50% doen toenemen.
Indien de uitgaven per capita in reële termen op dezelfde manier zou groeien als het
BBP, zou deze vergrijzing de enige factor zijn die het aandeel van de zorguitgaven in
het BBP zou doen toenemen. Op zich zou dit volgen van de trend van de rest van de
economie reeds een enorme vooruitgang impliceren en in vorig punt stelden wij
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reeds dat het FPB een niet veel grotere groei veronderstelt. Expansie van de sector
is dus mogelijk zonder een groei te kennen hoger dan de groeivoet van het BBP,
maar de behoeften stijgen blijkbaar wel nog sneller dan het groeiritme van het BBP.

FIGUUR 13: TOTALE ZIV-UITGAVEN PER LEEFTIJDSGROEP IN BELGIE, 2000-2020-2050

Bron: berekeningen Pacolet en Cattaert, HIVA-K.U. Leuven op basis van CM-gegevens en NIS-bevolkingsprognoses
2000-2050.

Belangrijke referentieleeftijden naar levenscyclys zijn in dit soort grafiek (cfr. figuur
13): 65 jaar, vandaag in veel landen de wettelijke pensioenleeftijd, maar ook
ongeveer de leeftijd waar steeds meer personen gezondheidsproblemen hebben; 75
jaar, de leeftijd waar steeds meer personen afhankelijk worden (gebrek aan zelfred-
zaamheid) en ten slotte 85 jaar, waar reeds veel mensen overleden zijn (zie
gestileerd beeld in Gillet en Bonneur, in de hoorzitting Kamer van Volksvertegen-
woordigers, zie basisrapport p. 435).
Het aandeel van de gezondheidszorg voor ouderen (65+ers, nu 17% van de bevol-
king) in de totale gezondheidszorg stijgt van 35% midden jaren tachtig naar
ongeveer 47% einde van de jaren negentig, en de huidige bestedingen extrapol-
erend naar de toekomst zou dit verder evolueren naar 53% in 2020 en 65% in 2050
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(voor 26% van de bevolking die ouder is dan 65). Het illustreert hoe dat het gros van
de gezondheidszorg en zeker van de zorgvoorzieningen voor ouderen, uitgaven zijn
voor de oudere generaties. Maar de grafiek 13 illustreert ook hoe snel opeenvol-
gende generaties hiervan gebruik maken.

De bovenstaande grafiek laat toe opeenvolgende generaties te situeren, ondermeer
de babyboomers waarvan de ‘front-end babyboomers’ geboren tussen 1945 en
1954, en de latere babyboomers, geboren tussen 1955 en 1964. In de curve voor de
gezondheidszorguitgaven, zijn zij in 2000 nog in de leeftijdgroep 35-55 met nog
relatief lage uitgaven. Twintig jaar later zijn zij tussen 55 en 75 jaar en blijkbaar is
de extra uitgave voor deze babyboomers (omwille van het getal en de leeftijdsstruc-
tuur, wij nemen geen hypothesen omtrent een generatie-effect mee), maar een deel
van de gestegen kosten, en is het vooral de interbellumgeneratie die voor de extra
uitgaven zorgt (leeftijdscategorie 80+). In 2050 is de piek in de uitgaven voor de
babyboomers net achter de rug: zij zijn 85 jaar of ouder en de grafiek illustreert dat
zij al niet meer voor het gros van de uitgaven staan, maar ingehaald zijn door hun
kinderen, de ‘echo-babyboomers’, die het gros van de uitgaven vormen. Deze drie
opeenvolgende curven over 50 jaar illustreren hoe de gezondheidsuitgaven reeds
drie opeenvolgende generaties ten goede komen. Zij weerleggen de stelling van
sommige auteurs (o.m. De Rosnay et al., 2005) dat de kost van de vergrijzing con-
flicten tussen generaties zou impliceren. Want al illustreert de grafiek duidelijk dat
de zorguitgaven meer en meer voor de oudere leeftijdsgroepen worden gemaakt, zij
illustreert nog meer hoe snel steeds nieuwe generaties zullen genieten van de
voordelen van dit stelsel. Want de jongeren, ‘echo-babyboomers‘, van vandaag zijn
de ouderen van morgen. Het is een perfecte illustratie hoe over een tijdspanne van
nog geen 50 jaar drie generaties zullen genieten van een stelsel waarvoor zij in een
vroegere periode hebben bijgedragen, wat de essentie is van een repartitiestelsel.

De toekomstperspectieven omtrent de LTC-uitgaven komen in het algemeen in
macro-economische termen redelijk laag uit, en zouden nog lager kunnen zijn indien
hypothesen van dalende beperkingen en verbeterde zelfredzaamheid bij hogere
leeftijden worden aangenomen. Maar ook stijgende zorgbehoefte behoort tot de
mogelijkheden. De vele controverses hieromtrent die de toekomstscenario’s
aanzienlijk kunnen beïnvloeden, vereisen dan ook een nauwgezette opvolging van
deze fenomenen in de context van het debat van de vergrijzing.

6.2. GECOMBINEERDE IMPACT VAN VERGRIJZING EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING
Zoals wij in vorig punt duidelijk maakten dat de gezondheidszorg en LTC en de
evolutie in de tijd, in sterke mate bepaald zijn door de zorgbehoefte van de bevol-
king in functie van de leeftijd en de gemiddelde, daarmee samen evoluerende toene-
mende ziekte en afhankelijkheid, is het niveau van die gezondheidszorguitgaven, en
dus ook de evolutie, verder bepaald door de economische en (zorg) technische en
maatschappelijke vooruitgang. Naarmate de economie rijker werd, en ook de ver-
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zorgingsstaat werd uitgebouwd, werden meer middelen besteed aan gezondheids-
zorg. De middelen besteed in de zorgsector volgen niet alleen de maatschappelijke
en economische vooruitgang, maar hebben deze in het verleden zelfs vaak overtrof-
fen, afgezien van de demografische impact. Dat is wat wij internationaal kunnen
observeren en ook nationaal doorheen de tijd. Om dit effect in de tijd goed te kun-
nen analyseren, moet het onderscheiden worden van het demografische effect.
Deze decompositie van de demografische factor en de rest van de determinerende
factoren van de zorguitgaven is geen eenvoudige oefening.

De evolutie van de zorguitgaven proberen wij naar het verleden toe en voor de
toekomst op te splitsen in een demografische component, een volume-effect en
eventuele prijseffecten. De demografische component wordt meestal opgesplitst in
een effect van de bevolkingsgroei (toegenomen aantal inwoners, of – als men de
analyse beperkt tot de 65-plussers – toegenomen aantal 65+ers), en anderzijds het
effect van de gewijzigde leeftijdsstructuur (vergrijzing binnen totale bevolking, of
‘dubbel vergrijzing’ – toegenomen aantal personen tussen 55-64 jaar bij de <-65-jari-
gen en toegenomen aantal hoogbejaarden in de groep van de 65+ers). Het volume-
en prijseffect is zowel conceptueel als empirisch moeilijk te identificeren, alhoewel
het beleidsmatig uitermate belangrijk is, omdat werkelijke vooruitgang in het
zorgvolume kan onderscheiden worden van eventuele prijseffecten. De langeter-
mijnvooruitzichten in de zorg maken het onderscheid tussen de trend van de uitgaven
en het bovengenoemde demografische effect (aantal en vergrijzing) (cfr. figuur 14).

FIGUUR 14: VERKLARENDE FACTOREN VOOR DE GROEI VAN DE GEZONDHEIDSZORGUITGAVEN

Bron: berekeningen UCL op basis van Hoge Raad voor Financiën, Commissie Vergrijzing, Jaarrapport 2004.
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Figuur 14 illustreert links dat het effect van de vergrijzing op de gezondheidszorguit-
gaven (volgens de hypotheses gehanteerd door het FPB) beperkt is in vergelijking
met andere factoren, zoals de welvaartsgroei (groei BBP), maar evenzeer illustreert
de figuur (rechterkant) dat, afgezien van het trendvolgerschap van de groei van het
BBP, vooral de vergrijzing de groei bepaalt.

Voor het verleden blijkt dat de gezondheidszorguitgaven aanzienlijk meer stegen
dan demografisch kon verwacht worden en dat de uitgaven ook sneller stegen dan
het BBP. Dit illustreert dat er een zekere trendmatige stijging was, die hoger was
dan de reële evolutie van het BBP, althans wat de bestedingen betreft in de gezond-
heidszorg.

Aangezien hier de uitgaven werden gecorrigeerd voor de deflator van het BBP, kan
een deel van de uitgaven veroorzaakt zijn door nominale prijsstijgingen die hoger
waren in de zorgsector dan daarbuiten (11). Indien wij naar de toegevoegde waarde
kijken in de gezondheidszorg en overige maatschappelijke dienstverlening (een
ruime definitie van de zorgsector), dan blijkt dat de groei in de toegevoegde waarde
beneden de groei in de werkgelegenheid ligt voor de periode 1980 tot nu, en ook
voor de toekomende jaren laten de prognoses van het Planbureau deze trend zien.
Tussen 1975 en 2008 zou de werkgelegenheid (gesalarieerden en zelfstandigen) in
de gezondheidszorg en overige maatschappelijke dienstverlening stijgen van 3,5
naar 11%, maar het aandeel in de toegevoegde waarde (waarachter lonen van
werknemers en inkomen van zelfstandigen schuilt) zou slechts stijgen van 4 naar 8%
(cijfers tot 2008 gebaseerd op de middellangetermijnvooruitzichten van het Fede-
raal Planbureau).

Indien wij de groei in de werkgelegenheid stellen tegenover de groei in de bestedin-
gen, dan zijn deze relatief gelijk geëvolueerd, wat illustreert dat er een aanzienlijke
volumegroei is geweest, maar geen overdreven prijsinflatie. Het verschil tussen de
evolutie in de toegevoegde waarde in de zorgsector en de totale bestedingen in de
zorguitgaven is te verklaren door de toelevering vanuit andere sectoren, niet in het
minst ook de uitgaven voor geneesmiddelen waar de bestedingen wel in uitgaven
voor de zorg zijn terug te vinden, maar niet in de toegevoegde waarde van de zorg-
sector. Tevens leren deze grafieken ons dat in de zorgsector de groei van de
(toegevoegde waarde in de) sector sterk samenvalt met groei in de werkgelegen-
heid, een band die niet te zien is voor de totale groei van de economie en de totale
werkgelegenheid. Daardoor stijgt het aandeel van de werkgelegenheid in de zorg-
sector in de totale werkgelegenheid sterker dan het aandeel van de toegevoegde
waarde van de zorgsector in het BBP.

(11) Een nauwkeurigere opstelling van de zorgrekeningen naar soorten van bestedingen, en naar
financiers en naar leeftijd, zal in de toekomst een nauwkeurigere inschatting toelaten van deze prijs-
en volume-effecten.
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De prospectieve analyses van het Planbureau projecteren vooral de demografische
component en een trendfactor. In feite kan en mag deze letterlijk geïnterpreteerd
worden als ‘trendvolgerschap’ in de zorgsector, waarbij niet alleen nominale indexe-
ring van prijzen-inkomens mag verwacht worden (anders zou er reële achteruitgang
zijn), maar ook inkomens/tarieven die gelijk opgaan met het algemeen welvaart-
sniveau.

Dit is ver van het zogenaamde ‘Baumol-effect’ (12) dat ervan uitging dat er een
steeds groter beslag wordt gelegd door de gezondheidszorg op de productie-
factoren en toegevoegde waarde. Dit is ten dele zo, maar vooral omdat er ook meer
dienstverlening en toegevoegde waarde is gecreëerd in deze sector. Bovendien
blijkt – en dat was ook de essentie van het Baumol-effect – dat er nog veel meer
middelen overblijven voor de overige consumptie. Dit wordt hierna geïllustreerd
voor de periode 1970–2050.

Voor de periode 1970-2000, zien wij het BBP per capita stijgen, alsmede de be-
stedingen voor gezondheidszorg (in constante prijzen) (zie figuur 15). De uitgaven
zijn aanzienlijk gestegen maar grafiek 15 illustreert dat er nog aanzienlijk meer mid-
delen van het BBP beschikbaar zijn voor andere bestedingen. Dit wordt verder door-
getrokken naar de toekomst.

Het Planbureau trekt deze trend door, en neemt een voorzichtige supplementaire
groei aan ten opzichte van de evolutie van het BBP. Wij projecteren hierna het BBP
en de medische consumptie in de toekomst op basis van een louter demografische
component (die overigens dezelfde is als deze van het Planbureau) en twee
hypothesen op het vlak van het volgen van de trend in de rest van de economie (zie
grafieken 15 en 16 hieronder):
� enerzijds laten wij de publieke uitgaven (van de ziekteverzekering) ‘de trend vol-

gen van de reële evolutie van het BBP/capita’, dit is trendvolgerschap in het algemeen;
� anderzijds laten wij de publieke uitgaven ‘de trend’ volgen die werd aangenomen

in de scenario’s van het Federaal Planbureau, met name een groei die nog altijd
sterker is dan alleen maar de evolutie volgende van het BBP. De curve ‘trend’ (van
het Planbureau) ligt dan ook hoger dan de curve ‘trend van het BBP’;

� ten slotte hogen wij de aldus berekende evolutie van de publieke uitgaven (wij
nemen de uitgaven die de trend volgen voorgesteld door het Planbureau) op met
de factor 1,46 (de verhouding die wij vandaag vaststellen tussen de totale uitgaven
voor zorg en de publieke uitgaven). Wij geven een aantal van deze scenario’s hier-
na weer in absolute cijfers en in % van het BBP/capita.

Louter demografisch, zou de totale consumptie (amper!) stijgen van index 100 in
1999 naar index 150 in 2050. Aangezien er nog een beperkte volumegroei is in de
bevolking, zal de consumptie van zorg per capita over die periode iets minder stij-

(12) Naar de economist W.J. Baumol, die dit effect voor het eerst beschreef.
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gen, m.n. tot index 140. Soms wordt gesteld dat de vergrijzing zich in de toekomst
sterker zal laten voelen in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel. Dit is zo, maar een
expliciete berekening van deze factor toont echter aan dat de evolutie van de totale
uitgaven niet zo sterk afwijkt van Vlaanderen ten opzichte van Wallonië, omdat er
behalve een vergrijzingseffect ook een effect van het bevolkingsaantal speelt. De
totale uitgaven zullen in de Franse/Duitstalige Gemeenschap net als in de Vlaamse
Gemeenschap met ongeveer 50% stijgen. Terwijl dit in Vlaanderen bijna volledig
omwille van de vergrijzing is, is maar 70% van de demografische volumegroei in
Wallonië aan de vergrijzing toe te schrijven. De mate dat dit gemakkelijker betaal-
baar is, zal dan afhangen van de economische situatie.

Samenvattend worden in de figuur hierna publieke en private gezondheidszorguit-
gaven voorgesteld in constante prijzen voor de periode 1970 tot nu, en in
gestileerde vorm worden de projecties tot 2050 weergegeven, enerzijds louter de
demografische component, en anderzijds rekening houdende met het trendvolger-
schap dat in diverse scenario’s in België wordt gehanteerd. Voor de toekomst
hebben wij de gezondheidszorguitgaven die hier gebruikt werden voor de projec-
ties, opgehoogd tot de totale zorguitgaven.

Wij zien hoe in reële termen de publieke zorguitgaven zouden kunnen stijgen (in
prijzen van nu) van nu 1.900 EUR per jaar per capita naar 8.000 EUR in 2050. De
totale uitgaven per capita zouden kunnen evolueren van nu ongeveer 2.800 EUR
naar 11.600 EUR in 2050, telkens in prijzen van nu. Maar met de aannames van de
groeiscenario’s van het Planbureau voor de lange termijnprognoses zal het nationaal
inkomen in absolute koopkracht nog veel meer stijgen. Behalve de zorg hebben de
huidige generaties zo’n 24.200 EUR per capita vrij te besteden, terwijl de toekom-
stige generaties zo’n 50.200 EUR (in EUR van 2004) te besteden hebben. Grafiek 15
roept een beeld op van de ‘hoorn des overvloeds’, die niet wordt ondermijnd door
de expansie van de zorgsector. Meer zelfs, de uitbouw van de zorgsector is een deel
van de totale creatie van welvaart vandaag en in de toekomst. Deze curven
ontkrachten bovendien het vooroordeel dat de welvaart van toekomstige generaties
zal worden opgeofferd voor de sociale bescherming van de babyboomgeneratie. In
2050 zal men per capita in reële koopkracht, naast de zorg, het dubbele kunnen
besteden van wat thans beschikbaar is.
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FIGUUR 15: DE ‘HOORN DES OVERVLOEDS’: EVOLUTIE VAN HET BBP/CAPITA, TOTALE BESTEDIN-
GEN EN DE OVERHEIDSBESTEDING VOOR DE ZORG EN PROJECTIE VAN DE PUBLIEKE EN TOTALE
UITGAVEN PER CAPITA, AAN CONSTANTE PRIJZEN 2004, 1970-2050, IN EUR, BELGIE

Noot: de berekende evolutie ZIV-uitgaven/capita op basis van demografie werd in lijn gebracht met de werkelijke
uitgaven en omgerekend naar constante prijzen van 2004. De evolutie ZIV-uitgaven/capita op basis van demografie
en trend werd verhoogd met een factor 1,46 (de verhouding van de publieke uitgaven tot de totale uitgaven) en
staat voor de totale uitgaven in de toekomst om de lijn door te trekken van de totale bestedingen in het verleden. De
toekomstprojecties hebben betrekking op een ruimer concept van alle zorguitgaven zoals gehanteerd in figuur 10.

Bron: berekeningen Pacolet en Cattaert (HIVA-K.U. Leuven) op basis van Nationale Rekeningen, NIS-bevolkings-
statistieken en bevolkingsprognoses, Economische Vooruitzichten, Federaal Planbureau, Studiecommissie vergrijzing,
CM-data.
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FIGUUR 16: AANDEEL VAN DE TOTALE BESTEDINGEN/CAPITA IN BBP/CAPITA, AANDEEL OVER-
HEIDSBESTEDING VERSTREKKINGEN/CAPITA IN BBP/CAPITA, 1970-2050, IN %

Noot: aandeel bestedingen/capita in totaal BBP/capita door demografie en trend 2001-2050 werd verhoogd met
een factor 1,46 (de verhouding van de publieke uitgaven tot de totale uitgaven). De toekomstprojecties hebben
betrekking op een ruimer concept van alle zorguitgaven zoals gehanteerd in figuur 10, wat de shift in de lijn verklaart.

Bron: berekeningen Pacolet en Cattaert, HIVA-K.U. Leuven, op basis van Nationale Rekeningen, NIS-bevolkings-
statistieken en bevolkingsprognoses, Economische Vooruitzichten, Federaal Planbureau, Studiecommissie vergrijzing, CM-data.

In relatieve termen zien wij de komende kwarteeuw (tot 2030) de publieke uit-
gaven voor zorg met 3% van het BBP stijgen, tot 9 à 10% (aannames van het Plan-
bureau en de Commissie voor de vergrijzing) en nog verder tot 2050 zouden de
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publieke uitgaven kunnen oplopen tot misschien 13% en de totale uitgaven tot 20%
Merken we hier op dat in de VSA de uitgaven voor gezondheidszorg in 2003 reeds
opliepen tot 15% van het BBP (13).

Deze elementen illustreren dat de aannames van het basisscenario van de Com-
missie Vergrijzing (zoals zij ook gebaseerd zijn op de scenario’s van het Federaal
Planbureau) minimalistisch zijn aangezien de totale groei van de gezondheidszorg-
uitgaven als aandeel van het BBP in belangrijke mate is toe te schrijven aan de
demografische factor en het volgen van de trend van de evolutie van het BBP. Op
zich veronderstelt dit trendvolgerschap dat de reële groei in de economie voor de
komende halve eeuw zich ook in de zorgsector zal manifesteren, wat tegelijk niet te
verwaarlozen is als indicatie van vooruitgang. De uiteindelijk door de Commissie
Vergrijzing gehanteerde scenario’s tonen een nog hoger groeipad, niet in het minst
omdat de eerstkomende jaren een reële groeihypothese van 4,5% die de overheid
zich voornam, ons op dit hogere traject situeert. Buitenlandse auteurs hanteren
soms nog hogere scenario’s. Net zoals het Planbureau komen internationale studies
tot de conclusies dat het effect van vergrijzing op de gezondheidszorguitgaven
eerder beperkt zal zijn (14). Anderzijds hechten de internationale scenario’s wel
meer belang aan de niet-demografische factoren: men verwacht een jaarlijkse groei
van 2,5% (zonder loonsverhogingen) versus een groei van 2,1% (met prijseffect) in
België (cfr. Tabel 6). Dit brengt ons finaal op een genuanceerd oordeel over deze
toekomstprojecties en zullen nieuwe evidenties over de diverse parameters dienen
gezocht om deze scenario’s naar boven of naar beneden aan te passen.

TABEL 6: GEZONDHEIDSZORGUITGAVEN: TOEKOMSTPERSPECTIEVEN (JAARLIJKS GROEIPERCENTAGE)

België 2009-2030 Europa 2000-2020 OESO 1995-2020
Basisscenario Abstractie makend
(met inbegrip van
van het ‘‘prijs- inkomensgroei
effect van de

groei van het BBP)

Totaal +2,9% (1) +3% +4,1%
Mechanisch effect van vergrijzing +0,7% +0,5% +0,8%
Effect bevolkingsvolume +0,2% +0,3%
Effect ‘historische trendmatige evolutie’ +2,1%
Morbiditeitseffect en behandelingsmogelijkheid +0,5%
Effect verhoogde consumentenverwachtingen +0,75%
Effect vooruitgang kennis en technologie +1,25% +3%

(1) +4.4% per jaar tussen 2004 en 2008. Bron: Hoge Raad voor Financiën, Commissie Vergrijzing, Jaarrapport
2004; Lister (in Barnard, 2003); Mayhew, 2000.

(13) De jongste berekeningen voor België van het Economic Policy Committee (EPC (2006), Ageing
Working Group) komen overigens op een lager groeipad uit, net zoals de oorspronkelijke hypothe-
ses van het FPB. Onze hypotheses liggen duidelijk aan de hoge kant.
(14) De Commissie Vergrijzing concludeert nochtans dat het stijgende aandeel gezondheidszorguit-
gaven in het BBP te wijten is aan de vergrijzing omdat er voor de rest een trendvolgerschap wordt
verondersteld tussen gezondheidszorguitgaven en het BBP (Englert et al., 2002).
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Wat ook de hypothesen zijn, deze grafieken laten evenwel ook toe de toekomst niet
te dramatiseren. De voorstellingswijze is geïnspireerd door het ook in de Belgische
discussie geciteerde ‘Baumol-effect’ van achterblijvende productiviteit in de zorgsec-
tor, die een steeds groter aandeel van de bestedingen zal opslorpen. Maar de con-
clusie die Baumol er aan toevoegde was ook dat, ondanks dit groeiend beslag van de
zorgsector, er nog een veelvoud van andere reële consumptie zou overblijven in de
groeiende economie. Wil men deze zorg laten toenemen, dan zal zij volgens hem
een groter beslag op de bestedingen moeten leggen, zonder dat dit een probleem
zou moeten zijn, omdat er nog zoveel meer overblijft in reële termen voor andere
consumptie. Politici zullen die keuze dan ook moeten durven maken, en er van alle
kanten misschien ook voor bekritiseerd worden. Maar hij concludeert: ‘Here is a
problem for public choice that is likely to prove critical for our quality of life. An
unfortunate choice in this arena does indeed threaten to bring us an economy, in
the words of the poet (15), “where wealth accumulates and men decay”’ (Baumol,
1993). Deze keuze voor ‘new money’ voor de zorgsector en sociale vooruitgang is
niet in tegenstrijd met verdere economische vooruitgang, integendeel maakt er zelf
deel van uit. Dit belet niet dat moet gezocht worden naar verdere mogelijkheden
om de performantie van het stelsel te verbeteren, net zozeer dat de financierings-
wijze van de zorgsector en de sociale bescherming in het algemeen voorwerp moet
uitmaken van een ruimer maatschappelijk debat. Beide pistes, zoeken naar meer
efficiëntie en zoeken naar alternatieve financieringswijzen, zijn dermate majeur qua
impact, dat zij ook onderzoeksmatig apart aandacht verdienen wat niet mogelijk
was binnen de context van dit rapport.

7. MOGELIJKHEID EN WENSELIJKHEID VOOR NIEUWE ACTIES IN HET GEZONDHEIDS-
BELEID VOOR OUDEREN

We zullen eerst allerlei algemene voorstellen om het hoofd te bieden aan de evolu-
tie van de behoeften in de zorgsector toelichten: opleiding, ontwikkeling van infra-
structuur en voorzieningen en, voor een optimaal gebruik van de beschikbare mid-
delen, het onder controle houden van de algemene stijging van de verzorgings-
consumptie (die niet eigen is aan vergrijzing, want ze wordt bij alle leeftijden vast-
gesteld). We zullen vervolgens dieper ingaan op een reeks specifieke strategieën die
een oplossing zouden kunnen bieden voor het probleem van beperkingen en
afhankelijkheid, wat op hogere leeftijd vaker voorkomt.

7.1. HOE KAN MEN DE TOENEMENDE BEHOEFTEN AAN ZORG OPVANGEN?

7.1.1. Personeelsbeleid

a) Opleiding is naar onze mening een van de belangrijkste prioriteiten:
Een vorming ouderenzorg (geriatrie en gerontologie) is nodig in alle beroepen van
de gezondheidssector en van de maatschappelijke dienstverlening, onder andere op 

(15) De dichter waarvan sprake is de Iers-Engelse dichter Oliver Goldsmith (1730-1774).168
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het gebied van huisartsgeneeskunde en voor het personeel van instellingen voor
langdurig verblijf. Deze vorming moet worden opgenomen in het basisstudiepro-
gramma en een voortgezette opleiding moet daarvoor worden voorzien (16).

b) Er moet worden voorzien in specifieke opleidingen:
� instellen van een opleiding specialisten in geriatrie.

Aangezien het zou gaan om een nieuw specialisme, is het wenselijk dat zij buiten
de algemene quota’s blijven, zoals voor de maatregelen ten gunste van de
kinderpsychiatrie;

� organiseren van een specifieke opleiding voor het herkennen van functionele
fragiliteit voor huisartsen;

� uitwerken van een passende opleiding voor de verzorgenden (zorgkundigen) om
het verplegend personeel bij te staan:
Hun specifieke bekwaamheden zouden moeten worden benut, namelijk door de
erkenning van hun functies (het behalen van een opleidingsgetuigschrift in een of
andere module zou een voorwaarde zijn om als verzorgende te mogen werken in
de overeenstemmende dienst). Een ruimere opleiding, een betere financiering van
hun activiteiten, en een uitklaring van de overlap respectievelijk complemen-
tariteit van verzorgenden – zorgkundigen zou deze werksoort (ondersteuning
voor ADL en voor IADL) verder dienen te ontwikkelen. Het zou de werkloosheid
van minder geschoolde werknemers kunnen terugdringen;

� opleiding van gespecialiseerde paramedische beroepsbeoefenaars, inzonderheid
verpleegkundigen (bijvoorbeeld evaluatie van zorgnood), ergotherapeuten (aan-
passing woningen bijvoorbeeld) en kinesitherapeuten (bijvoorbeeld oefeningen in
groep).

c) Arbeidskrachten en numerus clausus in de geneeskunde
Ten minste naleving van het criterium goedgekeurd door de Planningscommissie in
1996 om op nationaal niveau de arbeidskrachten te stabiliseren, wat niet neerkomt op
het verhogen van het aanbod, maar wat (ten minste als overgangsmaatregel) een
zekere uitbreiding van de quota’s inhoudt. Het advies van de Commissie in december
2005 ging die richting uit, maar dan wel op basis van een stabilisatie langs Nederlands-
talige kant. Op te merken valt dat deze oplossing de geleidelijke toenadering van de
densiteiten tussen de Gemeenschappen mogelijk maakt, dankzij de sleutel 40/60.

7.1.2. Infrastructuur en voorzieningen

a) Voor het ziekenhuispark:
de voorziene stijging zal vrij traag zijn; ze zal waarschijnlijk geleidelijk kunnen wor-
den opgevangen door een betere productiviteit en door middel van aanpassingen
(cfr. infra); geen belangrijke bijkomende beddencapaciteit lijkt dus thans nodig,
globaal beschouwd.

(16) In 2050 zal één patiënt op twee in het ziekenhuis ten minste 65  en één op drie 75 jaar oud zijn.
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Maar een dergelijk moratorium vereist aanpassingen, namelijk:
� verhoging van het aantal geriatrische G-bedden;
� financiering van het geriatrische programma van de ziekenhuizen;
� optimaliseren van de verblijfduur van hoogbejaarden (oorzaak van een stijging van

de verpleegdagen ver boven die van het aantal opnames), of zelfs vermindering
van deze duur indien de veiligheidsvoorwaarden vervuld zijn, namelijk door ze
meteen door te verwijzen naar aangepaste voorzieningen en door hun alter-
natieven aan te bieden zoals geriatrische daghospitalisatie, geriatrisch dagcen-
trum, diensten voor middellang verblijf en revalidatie, diensten voor geriatrische
palliatieve verzorging en ondersteuning van palliatieve thuisverzorging,…;

� bijzondere aandacht besteden aan personen met dementie: specifieke opleiding
van het personeel, oprichting van aangepaste structuren voor een lang verblijf
(“Cantous”) en oprichting van specifieke opvangstructuren in het ziekenhuis
(oprichting van eenheden “medische problemen bij dementerende patiënten”);

� herziening van de personeelsnormen en van de financieringsvoorwaarden
aangezien de belasting per bed zal verhogen;

� analyse van de impact van de stijgende vraag naar eenpersoonskamers op de
ziekenhuisinfrastructuur. Moeten zij niet in het basispakket van de ziekteverzeke-
ring opgenomen worden? Wat zijn daarvan de budgettaire implicaties en de
impact op de financiering van de ziekenhuizen?

b) Voor de woongelegenheid en residentiële voorzieningen:
� de reconversie van rustoorden in rust- en verzorgingstehuizen voortzetten. In het

midden van 2003, was 43% van de residenten B of C nog niet opgenomen in een
RVT en had dus geen begeleiding die overeenstemde met hun bijstandsbehoefte
en genoot evenmin van een daaraan aangepast verzorgingsforfait;

� aanzienlijke investeringen voorzien voor de opening van rustoorden en rust- en
verzorgingstehuizen, vooral in Vlaanderen (niet in Brussel); over het hele land
aanzienlijke (en vooral in Brussel) investeringen voor de opwaardering van de
kwaliteit van de infrastructuur (door bijvoorbeeld de meerpersoonskamers te
laten verdwijnen, uitbouw van een modern woon- en zorgcentrum, upgrading
naar zorgflats en serviceflats);

� zorgen voor alternatieve woonvormen aangepast aan ouderen: serviceflat-
gebouwen, zorgflats, levensloopbestendige woningen, participatieve
groepswoningen (Abbeyfield), steun voor aanpassingen aan de woning (interven-
tie van de ergotherapeut thuis, domotica, telecare).

c) Voor de thuisvoorzieningen:
� uitbreiding van de thuisverpleging, gelet op een zekere substitutie tussen thuisver-

pleging en opvang in een rustoord; dit beleid komt de levenskwaliteit ten goede
en de uitgaven kunnen tevens onder controle worden gehouden;

� ook het aanbod van de andere thuisvoorzieningen verbeteren.

Daartoe zal misschien met andere sectoren moeten worden onderhandeld, om som-
mige arbeidsvoorwaarden te verbeteren: veiligheid, parkings,….
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d) Organisatie van de verzorging:
bevorderen van maatregelen die beperkingen helpen voorkomen en op te vangen
(zie punt 7.2.).

7.1.3. Toenemende consumptie
De toenemende consumptie is een zware trend in het systeem; ze wordt op alle
leeftijden vastgesteld en is slechts gedeeltelijk het gevolg van de vergrijzing. Deze
evolutie is normaal in een dienstenmaatschappij; ze schept welvaart en banen. Het
stijgingsritme ervan moet niettemin onder controle worden gehouden, namelijk in
een systeem waar de prijs niet zijn klassieke rol van regulator speelt, en dit blijkbaar
zowel in een systeem dat publiek als privé wordt gefinancierd. Doelstelling moet blij-
ven om effectiviteit, efficiëntie en spaarzaamheid in het systeem te behouden, om
alzo middelen vrij te maken voor nieuwe behoeften. Deze thematiek oversteeg de
mogelijkheden van voorliggende onderzoeksopdracht en verdient een grondige
verdere analyse. Toch geven wij reeds een aantal bedenkingen.

a) Beroep van de bevolking op verzorging:
in ons systeem wordt automatisch ingegaan op deze vraag. Deze vrijheid wordt op
prijs gesteld. De toenemende consumptie in de sector zal dan ook voortduren. Men
kan niettemin sommige evoluties ervan trachten in goede banen te leiden en
hierover nu reeds de reflexie en het debat lanceren.

Voorbeelden van vragen die zich stellen zijn:
� hoe moet men reageren op het feit dat geleidelijk minder een beroep wordt

gedaan op huisartsen? Is een echelonnering of ten minste een inschrijving nodig?
Minder remgeld? Handelingen die voor de huisartsen zijn voorbehouden? Een
opleiding en een handeling uit de nomenclatuur voor het herkennen van func-
tionele fragiliteit?;

� het kleiner wordende aanbod in de Franse Gemeenschap zal stilaan wachtrijen
doen ontstaan. In het begin zal daarmee een overproductie kunnen worden ver-
minderd. Tot hoever mag men gaan?

� voor de ouderen wordt een beroep gedaan op verzorging voor de helft op initi-
atief van de arts. Is dit adequaat?

b) Bijzondere verzorging:
� nadenken over de handelingen met weinig toegevoegde waarde op het gebied

van de gezondheid.
Voorbeeld: preoperatieve röntgenfoto van de thorax; vanaf 1983 werd deze hande-
ling als onnodig beschouwd door de WGO (behalve nauwkeurige indicaties); ze is
niettemin 15 jaar lang op de eerste plaats van de hitparade gebleven.
Zijn er soortgelijke voorbeelden? Hoe kunnen ze worden geïdentificeerd? Hoe kan
de vervanging van verouderde handelingen of producten ten gunste van andere die
meer doeltreffend/doelmatig zijn, worden aangemoedigd?
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� consensusgroepen organiseren (met buitenlandse deskundigen): handleidingen met
goede praktijken alsook incentieven (verplichte affichering, nomenclatuur,…).

c) Ontwikkelen van generische geneesmiddelen, zorgen voor een betere voorlich-
ting van de voorschrijver en van de bevolking, de voorschrijver responsabiliseren.
Onderzoek verrichten over de omvang van de verpakkingen, de doeltreffendheid,
de prijs en de terugbetaling van geneesmiddelen (17).

d) Organiseren van een werkgroep over de financieringsmodaliteiten van het sys-
teem: welke zijn de beste mogelijkheden om de groei mogelijk te maken; hoe kan
men de middelen optimaliseren zonder het concurrentievermogen van onze
ondernemingen in het gedrang te brengen? Moeten aanvullende financieringen wor-
den aangemoedigd? Te bespreken voorbeelden: moduleren van het remgeld naar
gelang van het inkomen? Accijnzen op dik makende producten?

7.2. DOEL, STRATEGIEEN EN TACTIEKEN TEN OPZICHTE VAN BEPERKINGEN

7.2.1. Doel: morbiditeit en beperkingen terugdringen en de levenskwaliteit ver-
beteren
De voorrang geven aan de levenskwaliteit (“meer leven voor de levensjaren”), in de
plaats van het leven tegen elke prijs te willen verlengen, moet het objectief worden.
Daartoe moeten de gezondheidstransities begeleid worden, moet de klinische drem-
pel voor chronische ziekten en ongeschiktheden worden verlegd, moet onverant-
woorde therapeutische hardnekkigheid vermeden worden.

Voordelen: voor de individuen (levenskwaliteit) en voor de overheidsfinanciën; ver-
lichting van de stijgende langdurige zorgbehoeften.

7.2.2. Strategieën:
� gezondheidsbevordering (gezond leven):
gezondheidsopvoeding, gezamenlijke acties en structurele maatregelen;
� preventie intensifiëren:
vroegtijdig herkenning en ageren op voorafgaande risicofactoren;
� behandeling van chronische ziekten en de nawerkingen ervan voorkomen:
levenskwaliteit en functionaliteit verbeteren en ervoor zorgen dat verloren functies
in een ruimere mate worden teruggewonnen;
� verbetering van het sociaal welzijn;
� zorgen voor een leefomgeving die meer aan de behoeften van ouderen is

aangepast.

(17) De geneesmiddelen met «onvoldoende medische effecten» zijn sterk vertegenwoordigd in het
voorschrijfgedrag van artsen in Frankrijk, volgens een studie van Naudin et al, 2004.
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7.2.3. Tactieken – Oriëntaties (gericht op de overgangsperiode met toenemende
beperkingen)

a) Op het vlak van de gezondheidspolitiek
� de gezondheid bevorderen:
een gezonde levensstijl bevorderen: gezonde attitudes op het vlak van lichaams-
beweging, voeding, en sociale activiteiten gelden als bevorderlijk voor een optimale
veroudering. Ze kunnen worden aangemoedigd, niet alleen aan de hand van infor-
matieve en educatieve programma’s, maar ook door het organiseren van groeps-
activiteiten op lokaal vlak en door nieuwe wetgeving (bijvoorbeeld het heffen van
belastingen op schadelijke producten, anti-rookcampagnes, misbruik alcohol,…);

� preventieve acties uitwerken:
De preventiemaatregelen (vaccinaties e.d.) blijven doeltreffend op gevorderde
leeftijd. Het is nooit te laat om aan preventie te doen; het zijn zelfs de meest
kwetsbaren die er het meeste baat bij hebben:
– het opsporen en bestrijden van de risicofactoren voor chronische ziekten

(bijvoorbeeld: arteriële hypertensie, voorkamerfibrillatie), waarvan de behande-
ling de evolutie naar hartinsufficiëntie kan voorkomen;

– het opsporen en bestrijden van de fragiliteit en het risico op functionele
achteruitgang (cfr. infra);

– preventie, opsporing en behandeling van de chronische ziekten die leiden tot
invaliditeit: de klemtoon leggen op hartinsufficiëntie, osteoporose, dementie,
cerebro-vasculaire aandoeningen en Parkinson. Gerichte evaluatie- en preven-
tieprogramma’s bevorderen om ziekenhuisopnames en opnames in instellingen
te vermijden en de levenskwaliteit van de patiënten en de mantelzorgers te ver-
beteren;

– lokale programma’s voor lichaamsbeweging in groep, georganiseerd door een
kinesist (primaire en secundaire valpreventie);

– nadenken over en antwoorden formuleren op problemen die tot ongeschikt-
heid leiden (valpartijen, ondervoeding, verlies van spiermassa, (18) …);

– herstel- en revalidatieprogramma’s (omkeerbare ongeschiktheden): revalideren,
gebruik van mechanische en technologische hulpmiddelen;

� de verzorging integreren en coördineren:
– het geriatrische programma van de ziekenhuizen organiseren, uitbouwen en

ondersteunen. Integratie bevorderen;
– extramurale netwerken uitbouwen;
– ziekenhuizen en instellingen transversaal integreren;
– hiertoe referentiecentra opstarten: evaluatie van de zorgbehoefte, opmaak van

zorg- en coördinatieplannen;

(18) Vallen kan gedeeltelijk vermeden worden aan de hand van multidimensionele interventiepro-
gramma’s (Tinetti); het acute verwardheidssyndroom in het ziekenhuis kan voorkomen worden aan
de hand van eenvoudige programma’s (Inouye); ondervoeding kan opgespoord en gecorrigeerd wor-
den aan de hand van aangepaste programma’s (Vellas), enz.
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� specifieke formele voorzieningen uitbouwen en diversifiëren:
– aangepaste woonvormen (cf. hierboven, deel 7.1.2.: woongelegenheid);
– thuishulp en verpleegkundige diensten aan huis: te organiseren op basis van het

geïntegreerde zorgmodel (Bergman, H., 2003, Bernabei, R., 1998);
– geriatrische evaluatie-eenheden financieren (zorgplannen);
– aanmoediging van de preventie van heropnames (vertrekplannen);
– in instellingen (voor verblijven van middellange en lange duur): toelatingsevalu-

aties en zorgplannen invoeren; integreren met het zorgnetwerk;
opsporing, evaluatie en bestrijding van de fragiliteit
gedurende de fase die voorafgaat aan de beperkingen of de toename ervan, is de
bejaarde “fragiel” (7 à 15% van de ouderen). Het gaat om een stap in de geri-
atrische evaluatie die bekendgemaakt moet worden bij de huisartsen. Vanaf een
(te bepalen) drempel, moeten interventies worden georganiseerd om de func-
tionele achteruitgang te voorkomen en dus de plaatsingen en de ziekenhuis-
opnames te vermijden/uit te stellen:
o in netwerken gericht op thuiszorg (geïntegreerde zorg), in samenwerking met

extramurale geriatrische evaluatie- en oriëntatie-eenheden en gekoppeld aan
transmurale geriatrische programma’s;

o in het ziekenhuis is het risico significant bij 41% van de opgenomen personen
ouder dan 70; de toename van bijkomende verstrekkingen kan waarschijnlijk
verminderd worden door het programma “geriatrie”, geïntegreerd met de
andere eenheden en met een geriatrische evaluatie van bij de opname;

– in het algemeen: instrumenten voor de evaluatie ontwikkelen, een nomenclatuur-
nummer toekennen.

b) Op het vlak van het ouderenbeleid : informele voorzieningen en structurele maat-
regelen

� informele voorzieningen ontwikkelen:
– de mantelzorgers ontlasten: financiële en materiële ondersteuning (uitkeringen,

fiscale regeling);
– nieuwe experimenten op het vlak van ondersteunde informele hulp aanmoedi-

gen (voorbeeld: de “baluchonneuses” in Québec – respijtzorg die de informele
thuiszorg een aantal weken thuis komt vervangen);

– bijstand voor ondersteunende verenigingen, valorisatie van het vrijwilligerswerk
(een speciaal statuut voorzien voor de vrijwilligers (19); voorbeelden: terugbe-
taling van de kosten, minimumuitkeringen), stimuleren van het vrijwilligers-
werk bij de jongeren;

� een positief en realistisch beeld scheppen van de vergrijzing en het sociaal welzijn
verbeteren:
– dedramatiseren van de impact van de vergrijzing op de duurzaamheid van de

publieke financiën en de hypotheek op de intergenerationele solidariteit;

(19) Op 3 juli 2005 werd een wet betreffende het vrijwilligerswerk afgekondigd: wet betreffende de
rechten van vrijwilligers (Belgisch Staatsblad 29 augustus 2005). 
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– de inbreng van de ouderen valoriseren: sensibiliseren van de publieke opinie
(de nieuwe indicator voor intergenerationele solidariteit van de ouderen aan-
nemen, de sociale, economische en culturele inbreng van de ouderen becijferen,...);

– actief oud worden bevorderen: veelvoudig actief op alle leeftijden (aange-
moedigd door nieuwe arbeidswetgeving;

– de intergenerationele solidariteit versterken, met inbegrip van:
de ouderen, waaronder de ouderen met beperkingen, integreren. De contact-
netwerken bevorderen: activiteiten organiseren in het verenigingsleven, adoptie
van grootouders, diensten voor “matching” van volwassenen die geografisch ver
van elkaar verwijderd zijn en die zorg dragen voor hun respectieve ouders,…;
het bevorderen van intergenerationele programma’s en plaatsen waar verschil-
lende generaties elkaar ontmoeten: kinderdagverblijven gecombineerd met dag-
centra voor ouderen, vervoer naar vergaderingen,...; 

– begunstigen van het positief denken bij ouderen;

� acties op het vlak van de levensomstandigheden:
– opwaardering van het Gewaarborgd inkomen voor ouderen (een van de laagste

in Europa (Cantillon, B. et al. (2004)), welvaartvastheid van de pensioenen, ver-
betering van de overlevingspensioenen;

– het statuut van de mantelzorger;
– urbanistische leefbaarheid (stad en platteland): vervoer en openbaar vervoer,

rustplaatsen, aanpassing van voetpaden, signalisatie, nabijheid diensten.

8. CONCLUSIES

Wij bundelden in het rapport voor de Minister van Sociale Zaken over ‘Vergrijzing,
ouderenzorg en gezondheidszorg’ een ruim pakket aan feiten en cijfers over de
gezondheid, morbiditeit, afhankelijkheid, zorgvraag, zorgaanbod, zorgfinanciering
in België, met daarnaast vaak een blik op het buitenland. Deze informatie is, zelfs
met een rapport van bijna 700 pagina’s, onvolledig. Veel van die leemtes, infor-
matiebehoeften en -verspreiding en onderzoeksbehoeften met bijhorende prioriteit
werden dan ook aangegeven. Maar België is geen woestijn. Een ruim palet aan
voorzieningen en een meer dan gemiddeld gebruik van de middelen maakt dat Bel-
gië de vergelijking met het buitenland goed kan doorstaan. Maar de lijst van
mogelijke stappen voorwaarts is even lang. Wij hebben zelfs de zoektocht helemaal
niet aangevat hoe dat in het buitenland geconstateerde opportuniteiten van preven-
tie en efficiëntiewinst de betaalbaarheid van al deze behoeften kunnen bevorderen,
zoniet vrijwaren. Moge dit hoopvol perspectief bijdragen tot de besluitvaardigheid
van het beleid terzake. Een beleid voor de kwetsbaren van ‘Toujours davantage…
steeds meer’ (20).

(20) Naar het gezegde van de 17e eeuwse grondlegger van de caritas, Vincent de Paul, die vond dat
zijn inzet voor de armen ondermaats bleef en daarom ‘Toujours davantage… steeds meer’ tot zijn
parool maakte.
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VERSCHILLEN INZAKE ZORGBEHOEVENDHEID
TUSSEN DE BELGISCHE GEWESTEN: 
VOORUITZICHTEN OP LANGE TERMIJN

DOOR GUNGOR KARAKAYA en RODRIGO RUZ TORRES*

Département d’Economie Appliquée, Université libre de Bruxelles

1. INLEIDING

De voorspelbare stijging van het aantal ouderen, ten gevolge van het feit dat de
grote cohorten van na de Tweede Wereldoorlog stilaan op hoge leeftijd komen,
gecombineerd met de individuele hogere levensverwachting, doet heel wat vragen
rijzen aangaande de evolutie van het overheidsbeleid ten gunste van de ouderen. De
demografische verandering heeft mogelijkerwijze verregaande gevolgen voor het
aantal zorgbehoevenden in de toekomst.

Personen die door hun leeftijd of handicap hulp nodig hebben voor hun dagelijkse
activiteiten thuis of in een instelling, kampen met heel wat financiële en niet-finan-
ciële lasten. De zorgverzekering, als die bestaat, ondersteunt deze mensen door mid-
del van een financiële tegemoetkoming of een tegemoetkoming in natura. De hoger-
genoemde demografische evolutie in de ontwikkelde landen doet vermoeden dat
ook de niet-medische zorgbehoeften van de zorgbehoevenden zullen toenemen.
Ondanks het belang van dit aspect zijn er slechts weinig projecties inzake de evolu-
tie van het aantal zorgbehoevenden in België; bovendien beperken die projecties
zich meestal tot de veronderstelling dat de prevalentiecijfers per leeftijdscategorie
een constant niveau zullen behouden.

In België zijn de modaliteiten voor de tenlasteneming van de zorgbehoevendheid
door de gemeenschap en de situatie op het vlak van de zorgverzekering niet
dezelfde voor de drie gewesten van het land (1). Sommige verstrekkingen die met

* G. Karakaya en R. Ruz Torres zijn onderzoekers aan het Département d’Economie Appliquée van de
Université libre de Bruxelles (DULBEA). Briefwisseling sturen naar: gungor.karakaya@ulb.ac.be.
Adres: CP 140, 50 F.D. Rooseveltlaan, 1050 Brussel, België.
De auteurs wensen hun dank te betuigen aan Leila Bellamammer van het Nationaal Instituut voor de
Statistiek voor de gegevens die werden verstrekt, en Micheline Lambrecht van het Federaal Planbu-
reau voor de commentaar die ze heeft gegeven. Verder gaat hun dank uit naar verschillende deelne-
mers van het Séminaire scientifique retraite, georganiseerd door de Caisse des dépôts et consigna-
tions in Bordeaux, op 8 oktober 2004, het iHEA World Congress van 2005 in Barcelona, en tal van
interne seminaries.
(1) Voor verschillende standpunten over de zorgverzekering in België, zie Cantillon (2004), Breda
(2004), Vansteenkiste (2004), Ruz Torres (2004), Jousten (2004), Pacolet (2004) in een speciaal num-
mer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 1/2004.
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zorgbehoevendheid te maken hebben, zijn op federaal niveau gedekt. Een voor-
beeld daarvan is de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Pogingen om een fe-
derale zorgverzekering in te voeren, stuitten op het debat aangaande de bevoegdhe-
den inzake hulp aan ouderen, wat leidde tot zeer uiteenlopende situaties per
gewest. Vlaanderen heeft haar eigen zorgverzekering (de Vlaamse Zorg-

verzekering), die in 2002 uitkeringen is beginnen toekennen (2). Iedereen die in
het Vlaamse Gewest woont, is verplicht hierbij aan te sluiten. Doordat het Brusselse
Gewest officieel tweetalig is, is de aansluiting tot de Vlaamse zorgverzekering voor
de Brusselaars facultatief. In het Frans- of Duitstalige gedeelte van het land is geen
enkel socialeverzekeringssysteem van kracht dat specifiek de behoeften aan niet-
medische hulp in geval van zorgbehoevendheid dekt.

In het Belgische institutionele kader zou het vooruitzicht van een gedifferentieerde
evolutie van de zorgbehoevendheid door de demografische verschillen tussen de
gewesten, gevolgen kunnen hebben voor de gefedereerde entiteiten. Enerzijds zou
de vergrijzing de begrotingsevenwichten van de Vlaamse (en momenteel enige)
zorgverzekering in gevaar kunnen brengen. Anderzijds zou een te sterke stijging van
de behoeften zonder gepaste dekking een onhoudbare stijging inhouden van de
financiële en niet-financiële lasten voor de zorgbehoevenden. Om gepast in te gaan
op deze toename van de lasten, moet de eventuele invoering van een zorgverzeke-
ring daar waar deze nog niet bestaat, slechts worden overwogen indien deze op
lange termijn houdbaar is. Al te pessimistische vooruitzichten aangaande de kosten
voor de begroting in de toekomst zouden de overheid ervan kunnen doen afzien om
een zorgverzekering in te voeren. Vandaar dat het belangrijk is om na te gaan wat de
gevolgen zouden zijn van alternatieve scenario’s inzake de evolutie van de zorgbe-
hoevendheid.

Dit artikel wil voor de drie Belgische gewesten de omvang van de zorgbehoevend-
heid thuis onderzoeken aan de hand van indicatoren, gebaseerd op administratieve
gegevens die vergelijkbaar zijn met de gegevens die in de Vlaamse zorgverzekering
worden gebruikt. Verder stelt dit artikel perspectieven van de evolutie op lange ter-
mijn, tot in 2050, voor.

We hanteren administratieve gegevens met betrekking tot de Belgische bevolking
teneinde prevalentie-indicatoren op te stellen voor de zorgbehoevendheid thuis in
de drie gewesten van het land in 2001. Vervolgens projecteren we deze indicatoren
op basis van de demografische ontwikkelingen die per gewest tot in 2050 worden
verwacht. Om ook andere mogelijkheden dan de constante afhankelijkheidsgraden
per leeftijdscategorie te beoordelen, worden deze projecties gerealiseerd volgens
vier scenario’s, die staan voor verschillende hypothesen betreffende de evolutie van
de levensverwachting in zorgbehoevendheid.

(2) Besluit van 30 maart 1999 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 1999) houdende
de organisatie van de Vlaamse zorgverzekering.
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De onderhavige bijdrage is als volgt gestructureerd. Deel 2 geeft een beknopt over-
zicht van de literatuur over de evolutie in de toekomst van de zorgbehoevendheid.
Deel 3 werpt een licht op de problemen die rijzen wil men op basis van indicatoren
die aan de hand van administratieve gegevens werden uitgewerkt, de zorgbehoe-
venden in cijfers omzetten. De methodologie voor de projectie van deze indicatoren
voor 2050 en de voorstelling van de resultaten komen in deel 4 aan bod. Deel 5 tot
slot geeft commentaar bij de resultaten en de gevolgen daarvan op lange termijn.

2. OVERZICHT VAN DE LITERATUUR

De eenvoudigste manier om de evolutie van de zorgbehoevendheid te projecteren,
bestaat erin om te veronderstellen dat de afhankelijkheidsgraad per leeftijds-
categorie constant zal blijven in de tijd. Gezien de vergrijzing wijzen de bekomen
resultaten op een aanzienlijke toename van de zorgbehoevendheid. Dit is echter
slechts een van de scenario’s die we in de demografische literatuur terugvinden,
waarin we met betrekking tot de langere levensverwachting drie grote theorieën
over de evolutie van de gezondheid en/of zorgbehoevendheid van de bevolkings-
groepen kunnen onderscheiden (Robine et al., 1991).

De theorie “stijging van het ziektecijfer” (Gruenberg, 1977, Kramer, 1980) schrijft
de waargenomen daling van het sterftecijfer toe aan een daling van de sterftekans bij
chronische ziekten, eerder dan aan een vertraging van de snelheid waarmee deze
ziekten vorderen. Door de daling van het sterftecijfer of de verschuiving ervan naar
een latere leeftijd zou de toestand van chronisch zieken veel ernstiger kunnen zijn.

Volgens de theorie van de “handhaving van het ziektecijfer” (of evenwichts-
theorie, Manton, 1982, Manton et al., 1997) zou de daling van het sterftecijfer meer
bepaald te danken zijn aan een vertraging van de snelheid waarmee chronische ziek-
ten zich voortzetten, en aan de minder ernstige toestand van de chronisch zieken.
De levensverwachting in zorgbehoevendheid zou derhalve op een relatief constant
niveau blijven. De prevalentiecijfers voor de zorgbehoevendheid zouden in elke
leeftijdscategorie dalen tegen een ritme dat vergelijkbaar is met de verwachte stij-
ging van de levensverwachting.

De theorie “compressie van morbiditeit” (Fries, 1980, 1989) beklemtoont dat chro-
nische ziekten zich steeds later in de levensloop voordoen, waardoor het sterfte-
cijfer naar een latere leeftijd (levenseinde in het algemeen) verschuift en de duur
van de zorgbehoevendheid korter wordt. Deze evolutie zou het gevolg zijn van de
technische en medische vooruitgang, waardoor de duur van het leven in goede
gezondheid kan worden verlengd en het aantal jaren doorgebracht in zorgbe-
hoevendheid wordt beperkt.
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De recente economische literatuur houdt eveneens rekening met de vooruitzichten
op een compressie van morbiditeit. In zijn overzicht van de economische literatuur
over de zorgverlening op lange termijn, wijst Norton (2000) erop dat de economi-
sche last van de vergrijzing en van de toename van de zorgbehoeften op lange termijn
wel eens een heel pak minder zwaar zou kunnen doorwegen dan men op het eerste
gezicht zou denken. De omvang van het probleem hangt af van de manier waarop
de levensduur en de uitgaven met elkaar worden geassocieerd.

Lakdawalla en Philipson (2002) verwerken deze vooruitzichten in een theoretisch
model. Zij gaan uit van de vaststelling dat het aantal zorgbehoevenden in een
instelling langzamer is gestegen dan de bevolking in de Verenigde Staten. Volgens
hun model zou de toename van de levensverwachting op macro-economisch niveau
zelfs een vermindering van de (medische en niet-medische) kosten voor de long-
term care tot gevolg kunnen hebben. Twee factoren spelen mee in dit op het eerste
gezicht paradoxale standpunt. Enerzijds zou een langer leven in goede gezondheid
tot gevolg hebben dat het zorgaanbod (verstrekt door mensen in goede gezondheid,
ook door bejaarden, met name de gezonde echtgenoot) toeneemt en de prijs ervoor
bijgevolg daalt. Anderzijds zou het feit dat het verschil in levensduur voor mannen
en vrouwen inkrimpt, ertoe leiden dat minder weduwen er door de eenzaamheid
toe worden gedreven om naar een instelling te gaan.

Verschillende proefondervindelijke studies hebben gepoogd om rekening te houden
met de mogelijke gevolgen van deze verschillende scenario’s in Europa. Jacobzone
(2000) stelt projecties voor tot in 2020 van afhankelijkheidsgraden voor verschil-
lende OESO-landen. Twee methodes worden aangepast teneinde het aantal zorgbe-
hoevenden te tellen. De statistische aanpak combineert de demografische projecties
met de recentst gekende prevalentiecijfers door gebruik te maken van constante
cijfers per leeftijdscategorie voor invaliditeit of opname in een instelling (pes-
simistisch scenario). De dynamische aanpak bestaat erin, de waargenomen dalende
tendens van de cijfers voor invaliditeit en opname in een instelling (optimistisch
scenario) te projecteren. Voor de extrapolaties wordt uitgegaan van de gegevens
voor 1995 en de gegevens van vóór 1995. Jacobzone bevestigt dat de evolutie van
het aantal zorgbehoevende ouderen afhangt van de evolutie van de bejaarde bevol-
king die zich in ernstige invaliditeit bevindt. De stijging van het aantal zorgbehoe-
vende ouderen zou, afhankelijk van het weerhouden scenario, moeten liggen tussen
43% en 61% voor Canada en tussen 25% en 43% voor Frankrijk.

In Frankrijk stelden Bontout et al. (2002) voor 2040 projecties op aangaande het
aantal zorgbehoevenden van 60 jaar of ouder; deze projecties steunen op de
prevalentiecijfers per geslacht en per leeftijdscategorie die afkomstig zijn van de
enquête “handicaps-incapacités-dépendance” (HID – handicap-invaliditeit-zorgbehoe-
vendheid) van het Franse INSEE (Nationaal Instituut voor Statistische en Economi-
sche Studies) en van de demografische projecties van het INSEE. De HID-gegevens
zijn afkomstig van enquêtes die bij thuiswonende en in een instelling wonende
gezinnen werden gehouden. De zorgbehoevendheid wordt gemeten aan de hand
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van de indicatoren AGGIR (Autonomie gérontologique groupe iso-ressources) en
EHPA (Etablissements d’hébergement pour personnes âgées). De projecties steunen
op drie scenario’s voor de evolutie van de zorgbehoevendheid gebaseerd op de ten-
densen die in het verleden werden waargenomen. Het pessimistische scenario
veronderstelt dat de winst aan levensverwachting zonder zorgbehoevendheid gelijk-
tijdig evolueert met de algemene levensverwachting. De prevalentiecijfers voor
zorgbehoevendheid zouden in dat geval even snel dalen als de geprojecteerde winst
aan levensverwachting. Het optimistische scenario steunt op de veronderstelling dat
de prevalentiecijfers voor zorgbehoevendheid afnemen tegen een ritme dat
vergelijkbaar is met hetgeen in de loop van de jaren negentig werd waargenomen,
een sneller ritme dan dat van de levensverwachting. In het tussenliggende scenario
dalen de prevalentiecijfers van de zorgbehoevendheid minder snel dan in het opti-
mistische scenario. Welk scenario ook wordt weerhouden, de vergrijzing van de
Franse bevolking zou moeten leiden tot een stijging van het aantal zorgbehoeven-
den van ouder dan 60 jaar in 2040; hoe groot deze stijging is, verschilt aanzienlijk
volgens het scenario voor de evolutie van de zorgbehoevendheid. In veertig jaar tijd
zou deze toename 35% bedragen in het optimistische scenario, 55% in het tussen-
liggende scenario en 80% in het pessimistische scenario. Bovendien zou vooral voor
de 80-plussers de stijging van de zorgbehoevendheid het grootst moeten zijn.

De projecties van Duée en Rebillard (2004) zijn op dezelfde bronnen gebaseerd als
die van Bontout et al. Zij stellen drie vergelijkbare scenario’s op om het aantal zorg-
behoevenden van 60 of ouder te projecteren voor 2040. Duée en Rebillard
gebruiken echter de gegevens van twee opeenvolgende golven van de HID-enquête,
waardoor ze overgangen naar of uit zorgbehoevendheid kunnen simuleren door
gebruik te maken van het microsimulatiemodel Destinie. Op veertig jaar tijd zou de
stijging van het aantal zorgbehoevenden van ouder dan 60 ongeveer 18% bedragen
in het optimistische scenario, 43% in het tussenliggende scenario en 84% in het pes-
simistische scenario. Deze cijfers liggen hoger dan die van Bontout et al. voor het
optimistische en tussenliggende scenario. Met de methode die steunt op het toetre-
den tot en het verlaten van zorgbehoevendheid, kan in theorie misschien wel
nauwkeurigere informatie worden gebruikt, maar de gegevens die de methode
oplevert, zijn minder degelijk dan wanneer prevalentiecijfers worden gebruikt. Per
slot van rekening zou de keuze voor hypothesen over de evolutie van de zorgbehoe-
vendheid, althans volgens Le Bouler (2005), veel doorslaggevender zijn dan het
gebruik van de ene of andere van deze technieken.

Voor België zijn de bestaande projecties van het aantal zorgbehoevenden, voor
zover ons bekend, tot nog toe gebaseerd op de hypothese dat de afhankelijkheids-
graden per leeftijdscategorie in de tijd constant zijn. Op nationale schaal houden de
resultaten van het Planbureau (Mestdagh en Lambrecht, 2003) op basis van afhan-
kelijkheidsgraden per leeftijdscategorie afkomstig van de Gezondheidsenquête door
middel van interview, verregaande ontwikkelingen op lange termijn in. Tussen 2001
en 2050 zou de stijging van het aantal mensen die thuis hulp krijgen, 124% bedra-
gen en het aantal mensen in een instelling zou met 166% stijgen.
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Er bestaan ook projecties voor Vlaanderen en Franstalig België. Breda et al. (2000)
bespreken in hun voorbereidende studie voor de invoering van de Vlaamse
zorgverzekering een projectie van het aantal zorgbehoevenden in Vlaanderen, uit-
gaande van twee bronnen van demografische vooruitzichten. Ze vermelden dat de
recentste studies wijzen in de richting van een stijging van de gezondheids-
verwachting, maar beperken zich tot een projectie op basis van constante
zorgbehoevendheidscijfers. Hun resultaten wijzen op een stijging van 58% van het
aantal zorgbehoevenden thuis en in een instelling tussen 2000 en 2050. Een
dergelijke oefening werd ook gerealiseerd door Ethgen et al. (2003) in verband met
de projectie van het aantal zeer zorgbehoevende 75-plussers thuis en de kosten voor
hen in het Frans- en Duitstalige landgedeelte. In alle bestudeerde hypothesen heeft
de kromme van de gecumuleerde reserves de vorm van een parabool, waardoor we
kunnen voorspellen dat er ten gevolge van de vergrijzing vroeg of laat een on-
toereikende financiering zal zijn. Deze weinig gunstige beschrijving wordt in grote
mate bepaald door de veronderstelling dat de behoevendheidsgraden per leeftijds-
categorie in de loop van de tijd constant blijven. Doordat verschillende methodes,
gegevens en omschrijvingen van de zorgbehoevendheid worden gebruikt, is het
moeilijk om de afhankelijkheidsgraden die door deze twee studies worden
bekomen, met elkaar te vergelijken.

De regionale dimensie van de zorgbehoevendheid in België werd ook onrecht-
streeks aangekaart door studies over de gezondheidsverwachting. Van Oyen et al.
(1996) bestuderen de verschillen tussen de Belgische gewesten in termen van
levensverwachting en gezondheidsverwachting in de loop van de jaren 1989-1990.
De gezondheidsverwachting wordt geraamd op basis van subjectieve metingen van
de gezondheidstoestand, berekend aan de hand van een aselecte steekproef van
2.640 individuen aan wie werd gevraagd om hun gezondheidstoestand te beschrij-
ven. Een ondervraagd individu wordt beschouwd als zijnde gezond indien hij
antwoordt dat zijn gezondheidstoestand zeer goed, goed of middelmatig is. In een
recenter werk meten Van Oyen et al. (2002) de gezondheidstoestand door middel
van drie indicatoren voor de gezondheidsverwachting, indicatoren die zijn
opgesteld aan de hand van gegevens uit de Gezondheidsenquête van 1997: een sub-
jectieve meting van de gezondheidstoestand, een indicator gebaseerd op de
lichamelijke gezondheid en de functionele beperkingen die het gevolg zijn van chro-
nische ziekten, en een indicator voor de levensverwachting in goede mentale
gezondheid gebaseerd op de mentale gezondheid en de psychisch-affectieve proble-
men, zoals angst, psychologisch onbehagen en depressie.

Beide studies bekomen voor het Vlaamse Gewest voor de levensverwachting en
gezondheidsverwachting resultaten die opmerkelijk hoger liggen dan die voor het
Waalse Gewest, en dat zowel voor de mannen als voor de vrouwen. Volgens Van
Oyen et al. (1996) zijn de levens- en gezondheidsverwachting voor 15-jarige mannen
respectievelijk 58,9 jaar en 56,5 jaar voor het Vlaamse Gewest, daar waar die voor
het Waalse Gewest slechts 56,6 en 50,2 jaar bedragen. Voor de 65-jarige mannen
bedragen de levens- en gezondheidsverwachting respectievelijk 14,3 jaar en 13,3
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jaar voor het Vlaamse Gewest en slechts 13,2 jaar en 9,2 jaar voor het Waalse
Gewest. Ook bij de vrouwen zijn er tussen de gewesten verschillen inzake de
levens- en gezondheidsverwachting. In Vlaanderen antwoordden ongeveer 3,3% van
de mannen en 4,3% van de vrouwen dat ze een slechte of zeer slechte gezondheids-
toestand hebben, terwijl deze cijfers voor het Waalse Gewest respectievelijk 9,4%
en 7,7% bedragen.

De resultaten voor 1997 gaan in dezelfde richting (Van Oyen et al., 2002). Het ver-
schil tussen Vlaanderen en Wallonië wat levensverwachting in het algemeen en
levensverwachting zonder invaliditeit betreft, bedraagt ongeveer 2 jaar, ten gunste
van de Vlaamse 25-jarige mannen. Voor de gezondheidsverwachting en de
levensverwachting in goede mentale gezondheid ligt dit verschil zelfs hoger dan 4
jaar. Voor de 65-plussers vervagen de verschillen in levensverwachting en in som-
mige gevallen worden ze zelfs gunstiger voor Wallonië. Voor de 25-jarige vrouwen
bedraagt het verschil 1 jaar voor de levensverwachting in het algemeen, 4 jaar voor
de levensverwachting zonder invaliditeit en 6 jaar voor de gezondheidsverwachting
en de levensverwachting in goede mentale gezondheid, weer ten voordele van het
Vlaamse Gewest. Op 65-jarige leeftijd krimpen de verschillen tussen de gewesten
tot 0,5 jaar voor de levensverwachting in het algemeen, 2 jaar voor de levens-
verwachting zonder invaliditeit en de levensverwachting in goede mentale gezond-
heid en 3 jaar voor de gezondheidsverwachting.

3. EVALUATIE VAN DE ZORGBEHOEVENDHEID THUIS IN 2001

Om de afhankelijkheidsgraden in de verschillende gewesten te ramen, gebruiken
we een aanpak gebaseerd op administratieve gegevens. Het is de bedoeling om ver-
schillende indicatoren op te stellen voor het aantal personen die mogelijkerwijze
door de zorgverzekering ten laste worden genomen op basis van gegevens die die
van de Vlaamse zorgverzekering benaderen.

3.1. MOEILIJKHEDEN BIJ HET METEN VAN DE ZORGBEHOEVENDHEID
De evaluatie van de nood aan hulp is een multidimensionaal aspect. Ideaal genomen
moet deze evaluatie niet alleen rekening houden met fysieke zorgbehoevendheid,
maar ook met psychische zorgbehoevendheid en met het vermogen van de zorgbe-
hoevende of zijn omgeving om de gevolgen van die zorgbehoevendheid op te van-
gen. Doordat het bijzonder complex is om de zorgbehoevendheid te meten en er
geen consensus bestaat aangaande de omschrijving ervan, verschenen in de geron-
tologische literatuur tal van indicatoren voor zorgbehoevendheid. Voor Frankrijk
bijvoorbeeld werden heel wat evaluatie-indicatoren voor zorgbehoevendheid
opgesteld.

In België zijn de beschikbare indicatoren voor zorgbehoevendheid nog lang niet zo
uitgewerkt. De Gezondheidsenquête levert een aantal indicatoren op die specifiek
de zorgbehoevendheid beogen: subjectieve gezondheid, geestelijke gezondheid,
beperkingen in de activiteiten dagelijks leven en sociale gezondheid. De gegevens
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die specifiek betrekking hebben op de zorgbehoevendheid, zijn echter slechts voor
een steekproef van individuen beschikbaar en zouden niet mogen worden gebruikt
als basis voor een zorgverzekeringsstelsel.

Door het feit dat directe gegevens over zorgbehoevendheid voor het geheel van de
bevolking ontbreken en men de kosten en termijnen voor het invoeren van de me-
ting wil beperken, is de Vlaamse zorgverzekering gebaseerd op bestaande admini-
stratieve gegevens voor het bepalen van de ernst en de duur van de zorgbehoevend-
heid. Het merendeel van de criteria die sinds de invoering van de meting worden
gebruikt, is gebaseerd op het bestaan van een of meer attesten uitgereikt in het
kader van verschillende federale of regionale hulpprogramma’s (3). De onder-
staande criteria worden gebruikt voor zorgbehoevendheid thuis:
� de schaal van Katz, gewijzigd voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Inva-

liditeitsverzekering (RIZIV) in het kader van het forfait voor thuisverpleging (mini-
mum score B);

� de BEL-profielschaal van de gezinszorg (minstens score 35);
� de medisch-sociale schaal gebruikt om de mate van zelfredzaamheid in te schatten

met het oog op het toekennen van de integratietegemoetkoming, hulp aan bejaar-
den en bijstand van derden (minstens score 15 op de medisch-sociale schaal);

� toekenning van de bijkomende kinderbijslag uit hoofde van het kind (minstens
66% handicap en minstens 7 punten bij het onderzoek naar de graad van zelf-
redzaamheid van het kind);

� toekenning van de bijkomende kinderbijslag (minstens 18 punten op de medisch-
sociale schaal) vanaf 1 mei 2003;

� aanvraag om tegemoetkoming in een dagcentrum of centrum voor kort verblijf
(minstens score C op de schaal ter evaluatie van de aanvraag).

Voor de zorgbehoevendheid in een instelling, vanaf 1 juli 2002, minstens score C op
de schaal ter evaluatie van de verzorging in een instelling of de verklaring van
opname in een psychiatrisch verzorgingstehuis. Sinds 1 januari 2003 werd de tege-
moetkoming uitgebreid tot de scores B en sinds 1 januari 2004 tot de scores O en A.

Deze pragmatische oplossing houdt een aantal beperkingen in om de zorgbehoe-
vendheid te meten.
� Er kunnen problemen ontstaan in verband met de geldigheid van de inhoud, de

klassering, de interpretatie en de heterogeniteit van de metingen (Swine et al.,
2003). Sommige indicatoren, die vaak op basis van de Katzschaal werden
ontwikkeld om in het kader van een specifieke meting te worden gebruikt, wer-
den soms achteraf bewerkt zodat ze ook in een andere context konden worden
gebruikt (4). Andere indicatoren dan weer, zoals de indicator die werd gebruikt

(3) In sommige situaties kunnen personen die door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Per-
sonen met een Handicap zijn erkend, evenwel niet genieten van hulp bij de tenlasteneming vanwege
de zorgverzekering.
(4) De zogenaamde Katz/RIZIV-schaal onderging wijzigingen om te worden gebruikt, eerst in de rust-
en verzorgingstehuizen, vervolgens in de rustoorden voor bejaarden en tot slot in het kader van
thuisverpleging.
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voor het toekennen van een tegemoetkoming voor hulp aan ouderen, combineren
algemeen dagelijks leven met instrumentele activiteiten van dagelijks leven door
gebruik te maken van items die bijzonder ruim zijn gedefinieerd, en door variabe-
len op een ordinale schaal additief met elkaar te combineren. Zoals deze auteurs
beklemtonen, is het “interessant om vast te stellen dat het huidige financierings-
systeem voor de zorgverlening aan zorgbehoevenden steunt op een onvolledige
wetenschappelijke benadering” (Swine et al., 2003, p. 11). Tot voor kort werd
voor België in het bijzonder geen enkele evaluatie van gebruikte of mogelijker-
wijze te gebruiken indicatoren voor zorgbehoevendheid uitgevoerd, vooral wat
betreft de manier waarop de beoordelaar er tegenover staat.

� Zelfs als de indicatoren wetenschappelijk gezien strikter zouden zijn omschreven,
moeten we beklemtonen dat de meeste daarvan betrekking hebben op medische
verzorging, terwijl het hier nu net de bedoeling is om de niet-medische hulpbe-
hoefte te meten. Deze nood aan menselijke hulp is niet nauw verbonden aan func-
tionele beperkingen. Zoals Davin et al. (2005) onlangs nog aantoonden, is deze
nood vaak gebonden aan een sociale context en de omgeving.

� Een belangrijke wisselwerking tussen de zorgverzekering gebaseerd op deze
metingen en het niveau van de federale bevoegdheid dient eveneens te worden
benadrukt. Een versoepeling van de voorwaarden om van de ene of andere van
deze federale maatregelen te genieten, zou rechtstreeks worden omgezet in een
toename van het aantal personen die van de zorgverzekering kunnen genieten. De
zorgverzekering komt in zekere zin tussenbeide als aanvulling op andere federale
en regionale hulp.

� De kwantificatie van de zorgbehoevendheid gebeurt op basis van het bestaan van
attesten. Misschien hebben sommige personen een attest dat bewijst dat ze recht
hebben op de uitkeringen die voor het opstellen van indicatoren in aanmerking
worden genomen, en hebben ze deze uitkeringen niet meer nodig. Omgekeerd is
het mogelijk dat personen die een van de beschouwde attesten kunnen bekomen
om het recht op tenlasteneming te openen, maar daartoe geen aanvraag hebben
ingediend, geneigd zouden kunnen zijn om dit te doen indien aan de gerechtig-
den op deze verstrekkingen hulp wordt verleend.

� Sommige van deze metingen weerspiegelen het gebruik dat van diensten wordt
gemaakt, en kunnen dus door het aanbod van deze diensten worden beïnvloed.
Het aantal forfaits B of C voor thuisverpleging bijvoorbeeld wordt beïnvloed door
de beschikbaarheid van diensten voor thuisverpleging.

3.2. WAAROM ZICH OP ADMINISTRATIEVE GEGEVENS BASEREN?
Ondanks de nadelen die in het vorige deel werden opgesomd, gezien de manier
waarop het recht op verstrekkingen voor formele en informele hulp in de Vlaamse
zorgverzekering wordt bepaald, wordt het interessant om de resultaten onder de
loep te nemen van de berekening van een voor de drie gewesten van het land
analoge indicator. Deze benadering komt tegemoet aan het tekort aan gegevens bij
de evaluatie van het aantal zorgbehoevenden (Ruz Torres, Karakaya en Plasman,
2002, Ruz Torres, 2004).
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Het grote voordeel van het gebruik van deze administratieve gegevens ligt in het feit
dat ze op de volledige Belgische bevolking betrekking hebben en niet alleen op een
steekproef. Bovendien kunnen we, door gegevens te gebruiken die vergelijkbaar
zijn met die die in Vlaanderen worden gebruikt, beter nagaan in welke mate we met
dit type van indicator de zorgbehoevendheid kunnen afbakenen. Door een coherente
databank te gebruiken tot slot, voorkomen we ook dubbeltellingen die zich zouden
kunnen voordoen indien de berekening van een indicator op basis van disparate
bronnen gebeurt.

Gezien de hoger genoemde beperkingen zouden de tot uiting gekomen regionale
verschillen gedeeltelijk kunnen worden gelinkt, niet aan de gezondheidstoestand en
de graad van behoefte van de bevolkingsgroepen, maar wel aan de verschillen in
boeking of controle van deze criteria. We wijzen hier dan ook op de mogelijke pro-
blemen die ontstaan door het ontbreken van wetenschappelijke validering van de
meeste indicatoren waarop onze benadering steunt, en door de mogelijke invloed
van het aanbod. Aangezien de impact van deze verschillende beperkingen voor het
inschatten van de omvang van de zorgbehoevendheid voor de gewesten kan ver-
schillen, moeten we extra voorzichtig zijn als we de resultaten interpreteren als
weerspiegelingen van de verschillen tussen de gewesten.

De zwakke punten van onze benadering zijn een min of meer trouwe weergave van
die van elk systeem waarin de erkenning van de zorgbehoevendheid op administra-
tieve criteria gebaseerd zou zijn. De resultaten voor 2001 vormen eigenlijk geen
kwantificatie van de zorgbehoevendheid als dusdanig, maar wel een kwantificatie
van de personen die voldoen aan een aantal indicatoren die op een staat van zorg-
behoevendheid zouden wijzen. Indien een dergelijk systeem door andere gefede-
reerde entiteiten dan het Vlaamse Gewest zou worden ingevoerd, zouden zich de-
zelfde problemen voordoen. Door gegevens van 2001, dus van vóór de invoering
van de Vlaamse zorgverzekering te gebruiken, sluiten we bovendien de mogelijk-
heid uit dat de vastgestelde regionale verschillen de vrucht zijn van een inductie-
effect dat rechtstreeks verband houdt met de invoering van de zorgverzekering in
Vlaanderen.

3.3. BESCHRIJVING VAN DE GEGEVENS
De indicatoren voor zorgbehoevendheid worden opgesteld op basis van de admini-
stratieve gegevens die door het ziekenfonds werden goedgekeurd en op 2001
betrekking hebben. Ze bevatten onder meer variabelen waarmee rekening wordt
gehouden voor het toekennen van het recht op de sociale franchise en het forfait
chronische ziekten. Beide maatregelen moeten mensen helpen die zich in een
sociale noodsituatie bevinden en/of in het kader van de federale ziekteverzekering
steeds terugkerende medische verzorging nodig hebben.
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Deze gegevens worden per levensjaar, per geslacht en per gemeente geventileerd.
De volgende variabelen worden gebruikt:
� gerechtigden op de forfaits B en C voor thuisverpleging;
� gerechtigden op de forfaits E voor kinesitherapie;
� gerechtigden op een verhoogde kinderbijslag;
� gerechtigden die voldoen aan de voorwaarden om een integratietegemoetkoming

te bekomen in cat. III of IV (twaalf punten en meer);
� gerechtigden die voldoen aan de voorwaarden om een tegemoetkoming voor

hulp aan bejaarden te bekomen in cat. II, III ou IV (twaalf punten en meer);
� gerechtigden op een uitkering voor hulp aan een derde (uitkeringen voor gehan-

dicapten);
� gerechtigden op een vergoeding voor primaire arbeidsongeschiktheid of inva-

liditeit die wordt toegekend aan de persoon die wordt beschouwd als degene die
iemand ten laste neemt wegens de nood aan hulp van een derde;

� gerechtigden op een forfaitaire uitkering voor hulp van een derde;
� gerechtigden op een gehandicaptentegemoetkoming.

De begrippen die deze variabelen dekken, zijn verwant met de criteria die recht
geven op een tussenkomst van de Vlaamse zorgverzekering. De definitie ervan is
evenwel in vele gevallen minder restrictief. Voor de tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden en de integratietegemoetkoming bijvoorbeeld, leggen de Vlaamse criteria
een minimum van 15 punten op, op een gewijzigde schaal van Katz, terwijl de indi-
catoren waarover wij beschikken, personen betreffen die meer dan 12 punten
toegekend kregen. Insgelijks wordt bij het toekennen van de verhoogde bijslag geen
rekening gehouden met de restrictievere voorwaarden op het vlak van handicaps in
de Vlaamse meting. Het forfait E voor kinesitherapie behoort niet tot de criteria
waarmee in de Vlaamse zorgverzekering rekening wordt gehouden.

Ook merken we op dat de gebruikte gegevens geen aanwijzingen geven over de
BEL-schaal voor thuisverpleging, schaal die eveneens behoort tot de criteria
waarmee in de Vlaamse meting rekening wordt gehouden, noch over de verblijven
in een instelling.

3.4. EVALUATIE VAN DE ZORGBEHOEVENDHEID THUIS IN 2001
Verschillende combinaties van criteria die relevant worden geacht en in de beschik-
bare administratieve gegevens terug te vinden zijn, maken het opstellen van alter-
natieve indicatoren voor zorgbehoevendheid mogelijk. Afhankelijk van het feit of
min of meer strikte criteria worden gekozen, zal de schatting van het aantal perso-
nen waarvan wordt geacht dat ze zich in een situatie van zorgbehoevendheid bevin-
den, zeer sterk verschillen. Verschillende indicatoren die de zorgbehoevenden in
cijfers omzetten, werden berekend volgens verschillende combinaties van de hoger
vermelde variabelen.
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Beide indicatoren leveren extreme resultaten op:
� De meest restrictieve indicator omvat alleen de gerechtigden op de forfaits B

en/of C voor thuisverpleging. In deze categorieën zitten in principe de meest
zorgbehoevende personen buiten instellingen, maar deze indicator maakt de
vergelijking tussen de gewesten ook bijzonder moeilijk;

� de minst restrictieve indicator, met alle criteria waarover we beschikken, geeft
een zo ruim mogelijk beeld van de zorgbehoevendheid thuis. Een persoon wordt
gezien als zorgbehoevend indien hij van minstens een van de hoger genoemde cri-
teria voor sociale franchise of forfait chronische ziekten geniet. Deze indicator
omvat tevens de gerechtigden op het forfait E voor kinesitherapie, waarmee in de
Vlaamse zorgverzekering geen rekening wordt gehouden.

De raming van het nationale prevalentiecijfer voor alle leeftijdscategorieën samen
varieert van 3,43% volgens de minst restrictieve indicator tot 0,36% volgens de
meest restrictieve indicator.
Onze commentaar concentreert zich op de prevalentiecijfers (verhouding tussen de
als zorgbehoevenden beschouwde personen en de hele bevolking) van de minst
restrictieve indicator. We hebben het over de prevalentiecijfers eerder dan over de
levensverwachting in zorgbehoevendheid en in goede gezondheid, aangezien deze
cijfers, gecombineerd met de ontwikkelingen van de bevolking per leeftijds-
categorie, het aantal mogelijkerwijze zorgbehoevende personen bepalen die later
worden geprojecteerd.

Bovendien geven deze cijfers een (weliswaar onvolmaakt) idee van het gewicht van
de zorgbehoevendheid in relatie tot het aantal mogelijke hulpverleners die in staat
zijn om de zorgbehoevendheid ten laste te nemen via de financiering van het sys-
teem (in het geval van de volledige bevolking) of de informele hulp (in het geval van
de ouderen). De informele hulp komt immers vaak van familieleden of vrienden en
in ongeveer de helft van de gevallen is de voornaamste hulpverlener de partner (een
vrouw in tweederde van de gevallen). Slechts in eenderde van de gevallen komt de
hulp van de kinderen (Bontout et al. 2002). Een nauwkeurigere benadering van de
informele helpers wordt in punt 4.3 toegelicht.
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FIGUUR 1: PREVALENTIECIJFERS VAN DE MINST RESTRICTIEVE INDICATOR VOOR ZORGBEHOE-
VENDHEID PER GESLACHT EN PER LEEFTIJDSCATEGORIE (JAAR 2001)

Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de ziekenfondsen.

Figuur 1 geeft voor 2001 een algemeen beeld van de nationale prevalentiecijfers van
de indicator voor zorgbehoevendheid volgens leeftijdscategorie en geslacht. Zoals
verwacht hebben de prevalentiecijfers voor de minst restrictieve indicator de nei-
ging om met de leeftijd toe te nemen: de zorgbehoevendheid en de nood aan hulp bij
ouderen zijn relatief groot doordat hun gezondheid erop achteruitgaat. Een tweede
vaststelling is de spectaculaire explosie van de prevalentiecijfers vanaf 65-70 jaar.
Het prevalentiecijfer op nationaal niveau en voor beide geslachten gaat van 4,76%
op de leeftijd van 65 jaar naar 31,75% op de leeftijd van 90 jaar. Deze versnelling is
vooral opmerkelijk bij vrouwen tussen 70 en 80 jaar. Voor de jongere personen ver-
tonen de verkregen prevalentiecijfers slechts weinig verschillen tussen de geslach-
ten. Tot de leeftijd van 40 jaar liggen de cijfers voor mannen iets hoger dan die voor
vrouwen. Vanaf die leeftijd halen de cijfers voor vrouwen die voor mannen in, maar
de cijfers blijven in elkaars buurt. Na 75 jaar wordt het verschil tussen de cijfers
voor mannen en die voor vrouwen steeds groter (5).

(5) Om een idee te geven van de mate waarin de bekomen resultaten afhangen van de gebruikte indi-
cator, melden we dat de prevalentiecijfers volgens leeftijdscategorie berekend op basis van de meest
restrictieve indicator (het verst verwijderd van degene die wij voorstellen) een uitermate vergelijk-
baar profiel vertonen indien we het schaalverschil terzijde schuiven. De verscherping van het ver-
schil tussen de geslachten doet zich hier slechts vanaf 80 jaar voor.
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FIGUUR 2: PREVALENTIECIJFERS VAN DE MINST RESTRICTIEVE INDICATOR VOOR ZORGBEHOE-
VENDHEID PER GEWEST EN PER LEEFTIJDSCATEGORIE (JAAR 2001) 

Bron: berekeningen op basis van de gegevens van de ziekenfondsen.

Figuur 2 geeft een vergelijking weer van de prevalentiecijfers voor de drie admini-
stratieve gewesten van België. Voor personen jonger dan 80 liggen de prevalentie-
cijfers voor Wallonië hoger dan die voor beide andere gewesten. Tussen 30 en 72
jaar liggen de Vlaamse cijfers lager dan die van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Vanaf 80 jaar liggen de Vlaamse cijfers aanzienlijk hoger dan die van beide andere
gewesten. Deze verschillen tussen de gewesten worden nog scherper naarmate de
leeftijd toeneemt.

Gezien de eerder vermelde beperkingen moeten we voorzichtig zijn bij het inter-
preteren van de waargenomen gegevens, meer bepaald in verband met het effect
van het aanbod aan dienstverlening. Het beeld van de zorgbehoevendheid dat door
de gebruikte indicator wordt weerspiegeld, geeft blijkbaar aan dat er in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en in het Waalse Gewest minder kans is om hulpbehoevend
te worden dan in Vlaanderen. De vaststelling dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
de laagste prevalentiecijfers registreert, zou ons kunnen doen vermoeden dat dit het
Belgische gewest is dat voor het jaar 2001 het minst met zorgbehoevendheid te
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maken krijgt. Dat kan verrassend lijken, vooral met het oog op de gegevens van de
Gezondheidsenquête door middel van interview in België, van 2001 (zie tabellen
A1, A2 en A3 in de bijlage). Voor de meeste uit deze enquête ontstane indicatoren
met betrekking tot zorgbehoevendheid is het verschil tussen Brussel en de andere
gewesten heel wat minder groot dan uit onze administratieve gegevens blijkt (tabel
A4). Volgens de gegevens in verband met de aanvragen voor een officiële erkenning
van een invaliditeit/handicap, opgenomen in tabel A3, zijn er in Brussel relatief veel
personen die een aanvraag hebben ingediend, en veel personen die geen aanvraag
hebben ingediend maar wier situatie dat wel mogelijk zou maken. Deze vaststelling
verklaart mogelijkerwijze waarom de Brusselse prevalentiecijfers berekend aan de
hand van attesten worden onderschat, en werpt een licht op het feit dat de admini-
stratieve gegevens niet volstaan om de zorgbehoevendheid te meten. De gevolgen
van deze beperking, die inherent is aan de gebruikte indicatoren, blijken in de
overige twee gewesten heel wat minder uitgesproken te zijn.

In onze resultaten op basis van administratieve gegevens is de levensverwachting in
zorgbehoevendheid in 2001 in Vlaanderen groter dan in Wallonië of in Brussel. Vol-
gens de resultaten van Van Oyen et al. (1996) en Van Oyen et al. (2002) zou niet
alleen de levensverwachting, maar ook de gezondheidsverwachting berekend op
basis van subjectieve metingen, bij de Walen lager liggen dan bij de Vlamingen. Het
verschil tussen de twee waarden komt ook veel duidelijker tot uiting in Wallonië,
vooral dan bij de mannen.

Deze schijnbare tegenstrijdigheid kan op verschillende manieren worden verklaard.
In de eerste plaats verwijzen levensverwachting in goede gezondheid, gebaseerd op
een subjectieve gewaarwording, en levensverwachting zonder zorgbehoevendheid
niet naar eenzelfde realiteit, op welke manier de zorgbehoevendheid ook wordt
gemeten. Vervolgens steunt onze indicator voor zorgbehoevendheid op een men-
geling van indicatoren, waarvan de meeste verwijzen naar beperkingen in het alge-
meen dagelijks leven en bij de instrumentele activiteiten van dagelijks leven. Welnu,
sommige fysieke beperkingen blijken in Vlaanderen heel wat meer verspreid te zijn
dan in de andere gewesten (beperkingen om zich aan en uit te kleden, zich de han-
den en het gezicht te wassen, vlees te snijden, naar het toilet te gaan, urinaire conti-
nentie; zie tabel A1 in de bijlage). Van Oyen et al. (2002) bekomen overigens een
levensverwachting in zorgbehoevendheid die in Vlaanderen vanaf de leeftijd van 75
jaar hoger ligt wanneer ze een indicator gebruiken die uitsluitend is gebaseerd op
de in tabel A1 beschreven functionele beperkingen, maar dan gebaseerd op
gegevens van 1997. Daarenboven stellen we tussen 1997 en 2001 in Vlaanderen een
relatief grotere stijging van de functionele moeilijkheden vast, wat tot uiting komt
voor de tien elementen die zijn opgenomen in beide Gezondheidsenquêtes door
middel van interview. In het licht van die verschillende vaststellingen zijn onze
resultaten heel wat minder verrassend.
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Een derde nuttig vergelijkingspunt is het aantal zorgbehoevenden thuis die effectief
hebben genoten van tegemoetkomingen van de Vlaamse zorgverzekering. Ten
opzichte van de gerechtigden in 2003 (tweede jaar waarin de zorgverzekering
werkzaam was), ligt het aantal zorgbehoevenden dat we bekomen, aanzienlijk hoger
(59%); dat is ook niet te verwonderen, aangezien onze indicatoren heel wat minder
restrictief zijn dan degene die in Vlaanderen effectief worden gebruikt. Aan de hand
van de vergelijking van het aantal zorgbehoevenden per leeftijdscategorie kunnen
we echter een geruststellende vaststelling doen in verband met de kwaliteit van de
voorgestelde indicator: de overschatting gebeurt voor het merendeel in de jongste
leeftijdsgroepen. Voor de 65-plussers bedraagt de overschatting nog slechts 11% en
voor de 75-plussers liggen de resultaten in elkaars buurt: het verschil bedraagt nog
slechts 1,7%. Om die reden concentreren we onze presentatie verder op de
prevalentiecijfers van de ouderen.

4. PROJECTIE VAN DE ZORGBEHOEVENDEN IN 2050

Dit deel beschrijft de projectie voor 2050 van de afhankelijkheidsgraad thuis bere-
kend voor 2001 op basis van de vooruitzichten van de bevolking. Door de methode
die werd gebruikt, weerspiegelen de projecties van deze indicatoren louter en
alleen de gevolgen van de verwachte demografische ontwikkelingen. Ze houden
geen rekening met een eventuele stijging van de vraag naar formele zorgverlening,
die rechtstreeks zou worden teweeggebracht door de invoering van de zorgverze-
kering of de wijziging van de modaliteiten ervan; evenmin houden ze rekening met
de mogelijke antiselectie die inherent is aan het feit dat concurrerende verzeke-
ringssystemen naast elkaar bestaan (zie bijvoorbeeld Ruz Torres, 2004). De evolutie
van het aantal zorgbehoevenden houdt net zo min rekening met de belangrijke
aspecten, zoals de evolutie van de modaliteiten voor de tenlasteneming.

4.1. METHODOLOGIE
Voor 2001 werd de levensverwachting in zorgbehoevendheid per leeftijdscategorie
bepaald op basis van de voor 2001 berekende prevalentiecijfers van de indicator
voor zorgbehoevendheid; daarvoor werd de Sullivan-methode gebruikt (1971). In
dat verband baseren wij ons op de sterftekansen en de waarschijnlijkheidskansen
om te leven, per leeftijdscategorie en per gewest voor de periode 2001-2050
(Nationaal Instituut voor de Statistiek en Federaal Planbureau, 2001).

Zodra we de levensverwachting in zorgbehoevendheid voor 2001 hadden bepaald,
hebben we deze volgens vier verschillende scenario’s doen evolueren. Op basis van
die projecties voor de levensverwachting in zorgbehoevendheid is het mogelijk om
de toekomstige prevalentiecijfers van de indicatoren voor zorgbehoevendheid tot
2050 te berekenen.
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4.1.1. Overlevingstabel en berekening van de levensverwachting met en zonder zorg-
behoevendheid
De Sullivan-methode (1971) combineert de in de bevolkingsgroep op elke leeftijd
waargenomen prevalentie van de invaliditeit of zorgbehoevendheid met de gege-
vens van een overlevingstabel van het ogenblik, teneinde de levensverwachting vol-
gens verschillende toestanden van functionele invaliditeit te ventileren (6). De idee
bestaat erin om de levensverwachting zonder invaliditeit of zonder zorgbe-
hoevendheid te berekenen nadat de jaren van invaliditeit of zorgbehoevendheid van
het totale aantal levensjaren werden afgetrokken.

Het uitgangspunt is de overlevingstabel, die de sterfteomstandigheden van een
gegeven jaar voor een fictieve geboortecohorte (in dit geval 1.000.000 personen)
weergeeft; daarbij gaan we ervan uit dat deze personen deze precieze omstandig-
heden hun hele leven lang zouden kennen, en we trekken de theoretische levens-
verwachting af bij de geboorte of bij elke leeftijd, die dat jaar de weerspiegeling is
van de sterfteomstandigheden. Deze sterftekansen zijn afkomstig van de projecties
voor 2001 (7) en brengen de overlijdens per leeftijdscategorie van het jaar terug op
de bevolking van die leeftijd op 1 januari 2001. De levensverwachting berekend aan
de hand van deze tabel wordt vervolgens opgesplitst in levensverwachting zonder
en met zorgbehoevendheid; daarbij wordt de Sullivan-methode gebruikt.

De levensverwachting zonder zorgbehoevendheid wordt bekomen door de
levensverwachting in zorgbehoevendheid (die in elk van de scenario’s verschillend
is) af te trekken van de totale levensverwachting afkomstig uit de demografische
projecties. De details van de berekening zijn terug te vinden in bijlage B.

4.1.2. Hypothesen over de evolutie van de levensverwachting in zorgbehoevendheid
De projecties van de evolutie van de levensverwachting met en zonder zorgbehoe-
vendheid werden gerealiseerd op basis van de situatie van 2001, waarbij met de vol-
gende vier scenario’s rekening werd gehouden. Het eerste veronderstelt dat de
prevalentiecijfers per leeftijdscategorie constant zijn, de overige drie stemmen
overeen met verschillende hypothesen aangaande de ontwikkeling van de levens-
verwachting in zorgbehoevendheid.

(6) Voor enkele toepassingsvoorbeelden, zie Saito et al. (1991) of Bossuyt et al. (2000).
(7) Door de projecties voor 2001 als basis te kiezen eerder dan de in 2001 waargenomen gegevens,
willen we de coherentie van de door het Nationaal Instituut voor de Statistiek en het Federaal Plan-
bureau geprojecteerde gegevens zo goed mogelijk benaderen (de sterftetabellen staan niet in het rap-
port dat in 2001 werd gepubliceerd: we hebben ze onder elektronische vorm gekregen). Door de
waargenomen gegevens te gebruiken, wordt de levensverwachting in zorgbehoevendheid lichtjes
gewijzigd en evolueren de regionale verschillen zo goed als gelijklopend.
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a) Pessimistisch scenario A:
de prevalentiecijfers per leeftijdscategorie berekend voor het jaar 2001 blijven con-
stant tot in 2050. Dit scenario gaat ervan uit dat het aantal zorgbehoevenden parallel
met de totale bevolking evolueert. Doordat het geen rekening houdt met de vast-
gestelde neiging tot vermindering van de zorgbehoevendheid, overschat het
mogelijkerwijze het aantal zorgbehoevenden. Daardoor kan het echter wel worden
beschouwd als de bovengrens in de kwantificatie van de zorgbehoevenden. Boven-
dien stelt het ons in staat om te vergelijken met de bestaande projecties die op de-
zelfde hypothese zijn gebaseerd (Breda et al., 2000; Ethgen et al., 2003; Mestdagh
en Lambrecht, 2003). Het gaat om een scenario met toename van het ziektecijfer.

b) Pessimistisch scenario:
situatie waarin de levensduur doorgebracht in zorgbehoevendheid gelijklopend
evolueert met de totale levensverwachting. De totale levensverwachting en de levens-
verwachting in zorgbehoevendheid vertonen identieke groeicijfers. Het gaat om een
scenario met handhaving van het ziektecijfer. Formeel gesproken komt het ver-
schil tussen pessimistisch scenario A en pessimistisch scenario B duidelijk tot uit-
ing in de equatie (C1) in de bijlage. In het eerste scenario blijven de prevalentie-
cijfers per leeftijdscategorie constant (Pi,t =Pi,2000). In het tweede scenario groeit de
levensverwachting in zorgbehoevendheid LVZ*i,t even snel als de totale levens-
verwachting en de prevalentiecijfers evolueren gelijklopend daarmee.

c) Tussenliggend scenario:
de levensverwachting in zorgbehoevendheid blijft constant in de loop van de tijd.
De bijkomende levensjaren zijn dan alleen jaren zonder zorgbehoevendheid en de
zorgbehoevendheid steekt pas op latere leeftijd de kop op, wat zich uit in een ver-
mindering van de afhankelijkheidsgraad per leeftijdscategorie. Dit scenario van pro-
portionele compressie van morbiditeit ten opzichte van de grotere levensver-
wachting vormt ons tussenliggende scenario. Bontout et al. (2002) en Duée en
Rebillard (2004) citeren immers verschillende auteurs die dit scenario als het meest
algemene beschouwen.

d) Optimistisch scenario:
de levensverwachting in zorgbehoevendheid neemt in de loop van de tijd af. Met
andere woorden: elke stijging van de levensverwachting zou gepaard gaan met een
daling van de levensverwachting in zorgbehoevendheid, wat synoniem zou zijn met
een aanzienlijke verbetering van de gezondheidstoestand van de bevolking. We
veronderstellen dat de daling van de levensverwachting in zorgbehoevendheid
tussen 2001 en 2050 gelijkstaat met de helft van het groeicijfer van de algemene
levensverwachting voor dezelfde periode. Het gemiddelde groeicijfer voor de
levensverwachting in zorgbehoevendheid wordt toegepast om de levensver-
wachting in zorgbehoevendheid te bepalen met betrekking tot de verschillende
tussenliggende jaren. Het gaat om een scenario met uitgesproken compressie van

morbiditeit.
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Bontout et al. merken op dat de waarschijnlijkheid waarmee deze scenario’s worden
verwezenlijkt, afhangt van de periode die in beschouwing wordt genomen. Zo is
het steeds waarschijnlijker dat opmerkelijke vooruitgang wordt geboekt bij het
indijken van de ontwikkeling van dementie naarmate we de beschouwde periode
verlengen, waardoor de optimistischere scenario’s waarschijnlijker worden.

4.1.3. Methodologie voor de projectie van de prevalentiecijfers van zorgbehoevendheid
Nadat we de projecties voor de levensverwachting in zorgbehoevendheid hadden
opgesteld, berekenden we de prevalentiecijfers van de indicatoren voor zorgbehoe-
vendheid tussen 2001 en 2050 op basis van de vier scenario’s die in het vorige punt
werden aangehaald.

In het eerste scenario (pessimistisch A) wordt ervan uitgegaan dat de prevalentie-
cijfers van 2001 tot 2050 constant blijven. Bijgevolg wordt het aantal zorgbehoe-
venden dat voor elk levensjaar wordt geraamd, rechtstreeks verkregen door de
prevalentiecijfers te vermenigvuldigen met de overeenstemmende bevolkingsgroep.

Voor de overige drie scenario’s passen we de verschillende hypotheses toe over de
relatieve evolutie van de levensverwachting en de levensverwachting in zorgbe-
hoevendheid, zoals in het vorige deel werd beschreven. De concrete implementatie
ervan wordt in bijlage C uitgelegd. Aangezien de waarde van de levensverwachting
in zorgbehoevendheid per leeftijdscategorie varieert volgens het voor de projectie
weerhouden scenario, bekomen we voor elk scenario andere prevalentiecijfers per
leeftijdscategorie.

Figuur 3 illustreert de implicaties van deze scenario’s op nationale schaal in termen
van prevalentiecijfers per leeftijdscategorie op het einde van de periode (2050). In
verband met het pessimistische scenario A wijzen de curven met betrekking tot de
andere scenario’s er ook op dat de prevalentiecijfers tussen 2001 en 2050 dalen. De
daling van de prevalentiecijfers valt vooral op in de leeftijdscategorieën vanaf 60
jaar. Deze daling is des te opmerkelijker naarmate de graad van optimisme van de in
overweging genomen scenario’s toeneemt: vooral vanaf 60 jaar spelen de ver-
schillen tussen de scenario’s een rol.
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FIGUUR 3: PREVALENTIECIJFERS PER LEEFTIJDSCATEGORIE VOOR BELGIE IN 2050, VOLGENS VER-
SCHILLENDE SCENARIO’S

Bron: berekeningen op basis van de gegevens van het NIS-FPB en de ziekenfondsen.

4.2. RESULTATEN VAN DE PROJECTIE VAN DE PREVALENTIECIJFERS VAN DE INDICA-
TOR VOOR ZORGBEHOEVENDHEID THUIS BIJ OUDEREN
De in dit deel voorgestelde projecties werden voor elk jaar en tot in 2050 bekomen
door gebruik te maken van een aantal alternatieve meetindicatoren voor de zorgbe-
hoevendheid en de vier hoger genoemde scenario’s. Alleen de resultaten die wer-
den bekomen op basis van de minst restrictieve indicator voor zorgbehoevendheid,
zijn weergegeven (8). De presentatie concentreert zich op de projecties van de
prevalentiecijfers van de zorgbehoevendheid voor de 60-plussers en de 75-plussers;
voor deze leeftijdsgroepen benaderen de effectieven de werkelijkheid en zijn de ver-
schillen tussen de scenario’s voelbaar.

4.2.1. Projectie van de nationale prevalentiecijfers
Uit figuur 4 blijkt een daling van de nationale prevalentiecijfers bij de 60-plussers tot
de tweede helft van de jaren 2020 en dat, voor drie van de vier scenario’s; uitzonder-
ing daarop is vanzelfsprekend het pessimistische scenario A, waarin de prevalentie-

(8) Over het algemeen liggen de ontwikkelingen van de andere berekende indicatoren in de buurt.200
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cijfers per leeftijdscategorie verondersteld worden in de loop van de tijd constant te
blijven. Deze daling is des te opmerkelijker wanneer we ons in een optimistischer
scenario bevinden.

De totale prevalentiecijfers voor 60-plussers stijgen tijdens de periode van 2030 tot
2050, behalve in het optimistische scenario. Deze groei is in de pessimistischere
scenario’s meer uitgesproken. Voor de periode 2001-2050 dalen de prevalentie-
cijfers overigens uitsluitend in het tussenliggende en het optimistische scenario, ter-
wijl ze stijgen in beide andere scenario’s. Afhankelijk van het scenario situeren de
prevalentiecijfers zich voor België binnen een marge van 67 à 120 promille zorgbe-
hoevenden van ouder dan 60, op basis van de minst restrictieve indicator.

FIGUUR 4: PROJECTIE VAN DE PREVALENTIECIJFERS VAN DE INDICATOR VOOR ZORGBE-
HOEVENDHEID OP NATIONAAL NIVEAU BIJ DE 60-PLUSSERS EN BIJ DE 75-PLUSSERS VOLGENS DE
VERSCHILLENDE WEERHOUDEN SCENARIO’S

Bron: berekeningen op basis van de gegevens van het NIS-FPB en de ziekenfondsen.
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Aangezien de zorgbehoevendheid met de leeftijd toeneemt, zijn de prevalentie-
cijfers voor de 75-plussers relatief hoger dan die voor de 60-plussers. In de loop van
de vijftig jaren die worden bestudeerd, variëren deze prevalentiecijfers op het
niveau van België van 106 tot 191 promille zorgbehoevenden van ouder dan 75. De
evolutie van de prevalentiecijfers van de 75-plussers loopt parallel met die van de
60-plussers. Voor de 75-plussers beginnen de prevalentiecijfers vanaf het einde van
de jaren 2010 echter te dalen. Van 2001 tot 2020 stellen we zelfs een stijging van de
cijfers vast in het geval van de twee meest pessimistische scenario’s (9).

4.2.2. Projectie van de prevalentiecijfers per gewest
Figuur 5 geeft de regionale prevalentiecijfers weer, bekomen op basis van het
tussenliggende scenario, waarin de levensverwachting in zorgbehoevendheid in de
loop van de tijd stabiel blijft. De evolutie beschreven in figuur 5 volgt over het
geheel genomen de evolutie beschreven in figuur 4. De prevalentiecijfers van de 75-
plussers dalen opzienbarend vanaf het einde van de jaren 2010 en dit tot het einde
van de jaren 2030; daarna blijven ze relatief constant (en stijgen ze zelfs lichtjes) tot
in 2050. Deze vaststellingen zijn geldig voor de drie gewesten.

FIGUUR 5: PROJECTIE VAN DE PREVALENTIECIJFERS VAN DE MINST RESTRICTIEVE INDICATOR
VOOR ZORGBEHOEVENDHEID PER GEWEST, BIJ DE 60-PLUSSERS EN BIJ DE 75-PLUSSERS VOLGENS
HET TUSSENLIGGENDE SCENARIO

Bron: berekeningen op basis van de gegevens van het NIS-FPB en de ziekenfondsen.

Bron: berekeningen op basis van de gegevens van het NIS-FPB en de ziekenfondsen.

(9) Het aandeel van de zorgbehoevenden dat met de meest restrictieve indicator wordt berekend,
vertoont een vergelijkbare evolutie, ware het niet dat de prevalentiecijfers uiteraard aanzienlijk lager
liggen. In de loop van de periode 2001-2050 variëren ze op het niveau van België van 10 tot 21
promille zorgbehoevenden van ouder dan 60 en van 20 tot 38 promille zorgbehoevenden van ouder
dan 75, op basis van de minst restrictieve indicator.
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De prevalentiecijfers duiden op een grotere zorgbehoevendheid in Vlaanderen in
het begin van de periode. De evolutie van de prevalentiecijfers in het Vlaamse
Gewest verschilt bovendien van die van de andere gewesten. Vanaf het begin van
de jaren 2040 stellen we een stijging vast van de prevalentiecijfers in Vlaanderen,
terwijl deze voor de andere twee gewesten dalen. De Waalse en Brusselse prevalen-
tiecijfers lijken zich tegen 2050 te stabiliseren. Indien de tussen 2045 en 2050
waargenomen stijgende tendens van het prevalentiecijfer zich ook na onze voor-
spellingshorizon zou voortzetten, zou het Vlaamse Gewest op zeer lange termijn te
kampen kunnen krijgen met een aanzienlijke stijging van het aantal zorgbehoeven-
den zoals dat door de gebruikte indicator wordt gemeten. Deze door de stijging van
de prevalentiecijfers ingezette evolutie zal zich des te scherper doorzetten naarmate
de oudere bevolking eveneens zal toenemen. De prevalentiecijfers voor alle leeftijds-
categorieën samen kennen een vergelijkbare evolutie: een lichte daling in Brussel en
in Wallonië en een stijging in Vlaanderen (in het geval van het tussenliggende sce-
nario).

Voor de 75-plussers blijven de verschillen in prevalentiecijfers tussen de gewesten
relatief constant voor heel de geanalyseerde periode (2001-2050). Ook de 75-
plussers die in Vlaanderen wonen, lopen meer risico’s om zorgbehoevend te wor-
den dan de even oude inwoners van de overige twee gewesten. Toch moeten we
ook hier deze grafiek interpreteren met in het achterhoofd de beperkingen aan-
gaande de administratieve gegevens, meer bepaald voor wat de lage prevalentie-
cijfers voor Brussel betreft (zie boven).

Voor de 60-plussers is de evolutie van de prevalentiecijfers doorheen de in
beschouwing genomen periode vergelijkbaar met die voor de 75-plussers, met even-
wel minder steile hellingen. De nationale, Vlaamse en Waalse cijfers variëren in
dezelfde zin en liggen zeer dicht bij elkaar. In het begin van de periode liggen de
Waalse cijfers zelfs hoger dan die van Vlaanderen en die van België in zijn geheel,
terwijl tegen 2050 de omgekeerde situatie de bovenhand heeft: de Vlaamse cijfers
zouden hoger moeten liggen dan de cijfers van het Waalse Gewest en die van het
Koninkrijk. Ook hier loopt Vlaanderen het risico dat het op lange termijn met een
aanzienlijke stijging van het aantal zorgbehoevenden te maken krijgt.

De verschillen tussen de gewesten evolueren niet op dezelfde manier, afhankelijk
van het scenario dat in aanmerking wordt genomen. We stellen immers vast dat de
verschillen tussen de gewesten minder groot worden als we optimistischere scenario’s
voor de evolutie van de levensverwachting in zorgbehoevendheid gebruiken. Voor
de 75-plussers (zie figuur 6) worden de grootste verschillen in prevalentiecijfers
tussen de gewesten bekomen met het pessimistische scenario A. Ze dalen in de loop
van de bestudeerde periode indien we de mate van optimisme van de beschouwde
scenario’s doen stijgen. Met andere woorden: in de loop van de periode nemen de
verschillen aanzienlijk toe met het pessimistische scenario A en duidelijk minder uit-
gesproken met het pessimistische scenario B, maar ze blijven relatief constant in de
loop van de tijd in het tussenliggende scenario en nemen zelfs af in het geval van
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het optimistische scenario. In 2001 bedragen de verschillen in cijfers tussen
Wallonië en Vlaanderen 3,3 procentpunten ten gunste van het Waalse Gewest. In
2050 loopt dit op tot 6 procentpunten in het geval van het pessimistische scenario
A, 4,1 procentpunten met het pessimistische scenario B, 3,5 procentpunten met het
tussenliggende scenario en 3,2 procentpunten met het optimistische scenario.
Alleen in het laatste geval krimpen de ongelijkheden tussen Vlaanderen en Wallonië
in. Wat de ongelijkheden tussen het Waalse Gewest en de hoofdstad betreft, gaan
de verschillen in de voor Brussel gunstige prevalentiecijfers van 5 procentpunten in
2001 tot 6,2 in 2050 voor het pessimistische scenario A en tot 2,4 procentpunten
voor het optimistische scenario. De keuze van het scenario voor de evolutie van de
prevalentiecijfers heeft met andere woorden een grote impact op de verschillen
tussen de gewesten.

Bij het aflezen van figuur 7 lijkt de situatie niet echt verschillend voor de 60-
plussers. We merken evenwel op dat voor deze leeftijdsgroep de oorspronkelijk
lagere prevalentiecijfers in Vlaanderen uiteindelijk die van de twee andere gewesten
overtreffen, ongeacht welk scenario in beschouwing wordt genomen.

FIGUUR 6: PROJECTIE VAN DE PREVALENTIECIJFERS VAN DE MINST RESTRICTIEVE INDICATOR
VOOR ZORGBEHOEVENDHEID BIJ 75-PLUSSERS PER GEWEST, VOLGENS DE VIER SCENARIO’S
(JAAR 2001)
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FIGUUR 7: PROJECTIE VAN DE PREVALENTIECIJFERS VAN DE MINST RESTRICTIEVE INDICATOR
VOOR ZORGBEHOEVENDHEID BIJ 60-PLUSSERS PER GEWEST, VOLGENS DE VIER SCENARIO’S
(JAAR 2001)

4.3. PROJECTIE VAN HET AANTAL ZORGBEHOEVENDEN THUIS
Tabel 1 geeft de groeicijfers tussen 2001 en 2050 weer van het aantal zorgbehoe-
venden en de bevolking voor de 60-plussers, de 75-plussers en de totale bevolking,
bekomen op basis van de minst restrictieve indicator. Aangezien het aantal zorg-
behoevenden dat wordt bekomen, afhankelijk is van de gebruikte indicator, geven
we hier niet de bekomen effectieven weer, maar wel de groeicijfers van de zorgbe-
hoevenden tussen 2001 en 2050. Doordat deze groeicijfers voornamelijk door de
demografische ontwikkeling worden bepaald, zijn ze immers relatief minder
gevoelig voor de definitie van de gebruikte indicator dan de effectieven.
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TABEL 1: EVOLUTIE VAN DE EFFECTIEVEN TUSSEN 2001 EN 2050 (GROEICIJFERS IN %)

Zorgbehoevenden (afhankelijk van de scenario’s) Bevolking
Pessimistisch A Pessimistisch B Tussenliggend Optimistisch

60+
België 105,54 67,34 33,64 16,82 57,55
Vlaanderen 127,91 78,22 43,71 26,48 56,22
Wallonië 89,87 63,51 27,35 9,31 63,30
Brussel 54,23 41,45 15,06 1,90 45,73

75+
België 158,65 126,57 72,51 45,45 115,81
Vlaanderen 186,37 144,38 87,40 58,88 127,73
Wallonië 139,10 118,06 61,66 33,45 112,22
Brussel 72,13 62,77 29,81 13,33 61,45

Alle leeftijden 
België 58,67 21,48 10,64 5,25 6,18
Vlaanderen 73,69 28,44 16,67 10,81 1,70
Wallonië 48,73 18,64 7,20 1,52 11,87
Brussel 32,86 12,31 5,29 1,81 13,98

Bron: berekeningen op basis van de gegevens van het NIS-FPB en de ziekenfondsen.

Zoals we hebben gezien, leidt de in dit artikel besproken minst restrictieve indicator
tot een aanzienlijke overschatting van het aantal zorgbehoevenden die tot de jong-
ste leeftijdsgroepen behoren. De gevolgen van de demografische veranderingen
worden er door afgezwakt en men bekomt relatief lage groeicijfers van de zorgbehoe-
vendheid voor de totale bevolking. Daarom bekomen wij een groeicijfer van de
effectieve zorgbehoevenden thuis van slechts 58,67% met het pessimistische sce-

nario A (ervan uitgaande dat de prevalentiecijfers doorheen de tijd constant blij-
ven), terwijl Mestdagh en Lambrecht (2003) het percentage 124% naar voren
schuiven.

Voor de 60-plussers en de 75-plussers geeft onze indicator daarentegen resultaten
die heel wat dichter liggen bij de effectieven die door de Vlaamse zorgverzekering
ten laste worden genomen. Voor die leeftijdsgroepen liggen onze groeicijfers van
het effectief aan zorgbehoevenden ongeveer even hoog als die van Mestdagh en
Lambrecht. Welk scenario en welke leeftijdscategorie ook worden weerhouden, het
groeicijfer tussen 2001 en 2050 van het aantal zorgbehoevenden in Vlaanderen ligt
hoger dan dat van de beide andere gewesten.

Het gewicht van de zorgbehoevendheid voor de informele helpers kan op een verfijn-
dere manier worden geïdentificeerd dan door middel van de eerder voorgestelde
prevalentiecijfers, namelijk door de evolutie van het aantal zorgbehoevenden te
vergelijken met dat van de mogelijke helpers. Bontout et al. tonen aan dat de meeste
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informele helpers mensen zijn van 50 à 79 jaar oud. De effectieven van deze leeftijds-
groep nemen voor België tussen 2001 en 205 met 23,89% toe, aanzienlijk minder
snel dan het aantal zorgbehoevende ouderen (behalve in het geval van 60-plussers
en voor het optimistische scenario). De ontwikkelingen van de effectieven van
mogelijke helpers – 19,82% voor Vlaanderen, 30,01% voor Wallonië en 29,19% voor
Brussel – accentueren de ongunstige conclusies voor Vlaanderen in termen van
gewicht van de zorgbehoevendheid in elke denkbeeldige situatie.

5. BIJ WIJZE VAN CONCLUSIE

Het gebrek aan gegevens betreffende zorgbehoevendheid in België heeft het
Vlaamse Gewest ertoe aangezet om verklaringen afkomstig van administratieve
gegevens te gebruiken om het recht op uitkeringen van de zorgverzekering te ope-
nen. Met dit artikel willen we de omvang van de zorgbehoevendheid thuis in de drie
Belgische gewesten evalueren aan de hand van analoge indicatoren, gebaseerd op
administratieve gegevens, en vooruitzichten opmaken inzake de evolutie ervan op
lange termijn in de drie gewesten van het land.

In een eerste fase gebruiken we administratieve gegevens met betrekking tot de Bel-
gische bevolking om prevalentie-indicatoren op te stellen voor de zorgbe-
hoevendheid thuis in de drie gewesten van het land in 2001. De resultaten die we
hebben bekomen, zijn prevalentiecijfers die in 2001 sterk verschillen tussen de
gewesten. De verschillen die tussen de gewesten worden gemeten, lijken op het
eerste gezicht niet irrealistisch, gezien het gekozen meetinstrument, maar ze meten
niet alleen verschillen in de zorgbehoevendheid. Ze moeten worden geïnter-
preteerd in het licht van de beperkingen van de gebruikte indicator, die voor de
erkenning van de zorgbehoevendheid op administratieve gegevens steunt. De
gebruikte administratieve criteria houden vooral rekening met de functionele
beperkingen; daardoor lijken ze een beter XbeeldX te geven van de zorgbehoe-
vendheid in Vlaanderen dan in de twee andere gewesten. Het meetinstrument
onderschat meer bepaald zeer sterk de zorgbehoevendheid in het Brussels Gewest.

In een tweede fase voeren we een aantal projecties uit van de evolutie van de
prevalentiecijfers verkregen uit de projecties van de bevolking en de levensver-
wachting tot in 2050. Met het oog hierop worden vier scenario’s beschouwd: con-
stante prevalentiecijfers per leeftijdscategorie, een levensverwachting in zorgbehoe-
vendheid die parallel met de algemene levensverwachting stijgt, een constante
levensverwachting in zorgbehoevendheid (tussenliggend scenario) en een afne-
mende levensverwachting in zorgbehoevendheid.

Met de sterke groei van de oudere bevolking kunnen we verwachten dat het aantal
grote zorgbehoevenden stijgt, wat heel wat uitdagingen op lange termijn inhoudt in
termen van evolutie van de behoeften en de financiering daarvan. De impact van dit
gevolg, die groot is in het scenario met behoud van de prevalentiecijfers per leeftijds-
categorie, neemt op een niet te verwaarlozen manier af wanneer realistischere sce-
nario’s in overweging worden genomen. 207
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Door deze realistischere scenario’s aangaande de evolutie van het ziektecijfer in te
voeren, kunnen we optimistischere projecties bekomen dan met constante
prevalentiecijfers per leeftijdscategorie.

Wanneer we de projecties van de indicator voor de verschillende gewesten met
elkaar vergelijken, contrasteert de quasi-stabiliteit op lange termijn van de prevalen-
tiecijfers bij de ouderen in Wallonië en Brussel met de voor Vlaanderen gepro-
jecteerde stijging. De prevalentiecijfers die voor de 60-plussers en de 75-plussers
werden voorgesteld, geven een (onvolmaakte) aanwijzing van de relatie tussen de
zorgbehoevenden en de mogelijke helpers; de lagere cijfers in Brussel en Wallonië
houden evenwel in dat de last van de zorgbehoevendheid zou kunnen worden
gespreid over een groter aantal niet-zorgbehoevende personen.

De verschillen tussen de gewesten worden echter kleiner wanneer we optimis-
tischere (en dus realistischere) scenario’s in overweging nemen. De evolutie van
deze verschillen tussen 2001 en 2050 varieert ook afhankelijk van de scenario’s.
Ondanks deze nuances komen de verschillende scenario’s overeen: het Vlaamse
Gewest mag ten opzichte van de andere gewesten een grotere evolutie van het
gewicht van de zorgbehoevendheid thuis verwachten (zoals die door de indicator
werd gemeten). De prevalentiecijfers zouden in Vlaanderen op het einde van de
periode zelfs moeten stijgen, daar waar ze in de andere gewesten behouden blijven
of verminderen. Aangezien het verband tussen het aantal zorgbehoevenden en het
aantal personen die mogelijkerwijze de zorgbehoevendheid ten laste nemen, in
negatieve zin evolueert op het einde van de periode en misschien ook nog daarna,
indien de tendens wordt voortgezet, zou de last van de zorgbehoevendheid in
Vlaanderen op zeer lange termijn wel eens moeilijker te dragen kunnen zijn.

We mogen evenwel niet vergeten dat de indicator die voor het kwantificeren van de
zorgbehoevendheid wordt gebruikt, beperkingen heeft. Bovendien steunen de
gebruikte projectiemethodes uitsluitend op de demografische evolutie van de
bevolking en wordt er geen rekening gehouden met mogelijke gedragswijzigingen
die gepaard zouden gaan met de ontwikkeling van het dienstenaanbod, de invoering
van een zorgverzekering in het Frans- en Duitstalige landgedeelte en antiselectie-
problemen. Met de wisselwerkingen tussen de federale metingen, die als basis
dienen voor de toekenning van de tegemoetkomingen, wordt evenmin rekening
gehouden.

De vooruitzichten op een daling van de Waalse en Brusselse prevalentiecijfers zijn
van dien aard dat ze de ongerustheden betreffende de haalbaarheid van een
eventuele Franstalige/Duitstalige zorgverzekering kunnen matigen en dus ook de
eventuele invoering ervan in de hand kunnen werken. De voor Vlaanderen
verwachte stijging vergroot op termijn de financieringsproblemen die de Vlaamse
zorgverzekering in de eerste jaren van haar bestaan heeft doorgemaakt.
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Deze vaststellingen zullen uiteenlopende gevolgen hebben, afhankelijk van het
niveau waarop de verantwoordelijkheid van de organisatie van de zorgverzekering
zich zou situeren.

Een eventueel tweede zorgverzekeringssysteem, dat als concurrentie voor de
Vlaamse zorgverzekering zou worden ingevoerd en op administratieve criteria zou
zijn gebaseerd, zou een bevolkingsgroep dekken met relatief lage prevalentiecijfers
(afkomstig van een betere situatie in termen van zorgbehoevendheid, dat wil zeggen
van een minder goede identificatie ervan) die in dalende lijn gaan. We kunnen ons
derhalve voorstellen dat dit systeem op zeer lange termijn vrijgevigere uitkeringen
zou kunnen voorstellen dan de Vlaamse zorgverzekering, indien alle andere ele-
menten ongewijzigd blijven. In Brussel, waar de keuze in ieder geval open zou
moeten blijven, zou een dergelijke situatie het antiselectieprobleem wel eens kun-
nen verergeren.

Een andere interpretatie voor het feit dat het prevalentiecijfer dat door de admini-
stratieve indicatoren werd gemeten, in Vlaanderen hoger ligt, houdt in dat de inwo-
ners van dit gewest meer dan de andere van een eenvormige toepassing genieten
van een zorgverzekering gebaseerd op dezelfde administratieve criteria in heel het
land. In het hypothetische geval waarbij een zorgverzekering gebaseerd op iden-
tieke administratieve criteria op federaal niveau zou worden ingevoerd, zouden de
verschillen in tenlasteneming tussen de gewesten worden gezien als onrechtvaardig
indien ze hoofdzakelijk zouden zijn bepaald, niet volgens verschillende behoeften,
maar door de gebreken van het meetinstrument.

De verschillen die op het vlak van zorgbehoevendheid tussen de gewesten worden
vastgesteld, lijken minder groot te worden als er wordt gekozen voor de optimis-
tischere scenario’s voor de evolutie van de levensverwachting in zorgbehoevend-
heid. Deze evolutie compenseert echter de grote oorspronkelijke divergenties niet
volledig. Het zoeken naar een gepaste oplossing voor de problematiek van de
kwaliteit van de indicator voor zorgbehoevendheid lijkt wenselijk wil men in de
drie gewesten tot een betere tenlasteneming van de zorgbehoevendheid komen.
Het is in het bijzonder belangrijk voor Wallonië en Brussel en het is een onovermij-
delijke stap vóór de invoering van een Waalse, Frans- en/of Duitstalige zorgverzeke-
ring. Of, voor wie wil dromen, vóór de invoering van een hypothetisch federaal
zorgverzekeringssysteem.

__________
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BIJLAGEN

BIJLAGE A: TABELLEN

TABEL A1: 65-PLUSSERS MET LICHAMELIJKE BEPERKINGEN (IN %)

Gewest Lichamelijke beperkingen Matige beperking Ernstige beperking

Vlaanderen Mobiliteit 15,2% 10,9%
Wallonië 19,6% 9,6%
Brussel 14,3% 12,3%
Vlaanderen Opstaan, gaan liggen 13,9% 4,7%
Wallonië 16,5% 3,2%
Brussel 17,0% 3,9%
Vlaanderen Gaan zitten en opstaan 15,8% 2,8%
Wallonië 15,0% 1,9%
Brussel 15,7% 2,7%
Vlaanderen Zich aan- en uitkleden 16,3% 6,7%
Wallonië 9,7% 3,8%
Brussel 12,8% 3,8%
Vlaanderen Handen wassen en tanden poetsen 6,7% 5,6%
Wallonië 4,4% 2,4%
Brussel 4,4% 2,5%
Vlaanderen Eten en vlees snijden 6,4% 3,5%
Wallonië 3,3% 2,7%
Brussel 5,2% 2,5%
Vlaanderen Naar het toilet gaan 8,5% 2,3%
Wallonië 5,1% 1,6%
Brussel 5,8% 1,7%
Vlaanderen Urinaire continentie 4,9% 11,2%
Wallonië 3,1% 14,4%
Brussel 3,1% 16,6%
Vlaanderen Gehoor 17,8% 2,4%
Wallonië 20,5% 2,3%
Brussel 19,7% 2,9%
Vlaanderen Gezicht 7,8% 0,5%
Wallonië 9,9% 1,5%
Brussel 12,3% 2,3%

Harde voedingswaren 
Vlaanderen bijten en kauwen 8,2% 17,1%
Wallonië 9,2% 15,2%
Brussel 10,9% 13,7%

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België 2001 – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid 
(Gisle et al. 2002).
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TABEL A2: 65-PLUSSERS DIE HUN GEZONDHEIDSTOESTAND ZIEN ALS ZEER SLECHT TOT MIDDEL-
MATIG VOLGENS SUBJECTIEVE ENQUETE (IN %)

Gewest Gezondheid zeer slecht tot middelmatig

Vlaanderen 46,0%
Wallonië 48,9%
Brussel 45,4%

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België 2001 (Subjectieve enquête) – Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid (Gisle et al. 2002).

TABEL A3: 65-PLUSSERS MET EEN OFFICIEEL ERKENDE INVALIDITEIT OF HANDICAP (IN %)

Gewest Officieel erkend Aanvraag ingediend Geen aanvraag

Vlaanderen 11,19% 0,94% 6,31%
Wallonië 16,16% 0,60% 4,94%
Brussel 13,03% 1,93% 5,86%

Bron: Gezondheidsenquête door middel van interview, België 2001 – Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid
(Gisle et al. 2002).

TABEL A4: 65-PLUSSERS MET MINSTENS EEN FORFAIT SOCIALE FRANCHISE EN CHRONISCHE
ZIEKTEN OP BASIS VAN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS (IN %)

Gewest Minst restrictieve indicator

Vlaanderen 10,8%
Wallonië 11,0%
Brussel 7,9%

Bron: eigen berekeningen op basis van gegevens afkomstig van de ziekenfondsen.

BIJLAGE B: OVERLEVINGSTABEL EN BEREKENING VAN DE LEVENSVERWACHTING
MET EN ZONDER ZORGBEHOEVENDHEID
De Sullivan-methode (1971) combineert de in de bevolkingsgroep op elke leeftijd
waargenomen prevalentie van de invaliditeit of de zorgbehoevendheid met de
gegevens van een overlevingstabel van het ogenblik, teneinde de levensverwachting
volgens verschillende toestanden van functionele invaliditeit te ventileren. De idee
bestaat erin om de levensverwachting zonder invaliditeit of zonder zorgbe-
hoevendheid te berekenen nadat de jaren van invaliditeit of zorgbehoevendheid van
het totale aantal levensjaren werden afgetrokken.
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Tabel 1 komt overeen met een overlevingstabel voor België, voor het jaar t = 2001,
jaar vanaf wanneer we de levensverwachting berekenen om deze vervolgens op te
splitsen in levensverwachting zonder en met zorgbehoevendheid; daarbij wordt van
de Sullivan-methode gebruik gemaakt. Deze tabel omvat het aantal jaren dat een
cohorte heeft geleefd, gezien de huidige sterfterisico’s (2001) met betrekking tot
elke leeftijd i van de bevolking (i = 0 jaar, … , ouder dan 99) (10).

TABEL B1: OVERLEVINGSTABEL EN BEREKENING VAN DE LEVENSVERWACHTING VOLGENS DE
SULLIVAN-METHODE (GEGEVENS VAN 2001) 

Bron: berekeningen op basis van de gegevens van het NIS-FPB en de ziekenfondsen.

De tweede kolom van de tabel (Qi,t) geeft het gevaar voor of de waarschijnlijkheid
van overlijden weer met betrekking tot de leeftijd Ai,t. De Qi,t zijn afkomstig van de
waargenomen gegevens en brengen de overlijdens per leeftijdscategorie van het jaar
in verband met de bevolkingsgroep van die leeftijd op 1 januari. Dit cijfer is in feite
niets anders dan de verhouding tussen het aantal overleden personen (Di,t) in leeftijds-
interval (Ai,t, Ai+1,t) en het aantal personen die bij het begin van het leeftijdsinterval
aanwezig zijn (li,t).
Met andere woorden: 

Qi,t = (B1)

(10) Om coherent te blijven met de demografische projecties tot in 2050 (NIS-Planbureau, 2001),
zijn de berekeningen voor 2001 gebaseerd op de geprojecteerde gegevens van dit document en niet
op de effectief waargenomen gegevens. Het gebruik van de ene of de andere vermelde bron doet
niet fundamenteel af aan de bekomen levensverwachting in zorgbehoevendheid.
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Kolom li,t vertegenwoordigt het aantal personen dat leeftijd Ai,t overleeft. De eerste
regel van deze kolom l00,t komt overeen met een willekeurig aantal geboorten in
2001. Het aantal overlevenden daalt met de leeftijd, gezien de overlijdens die zich in
de loop van het leeftijdsinterval hebben voorgedaan. 
We hebben dus: 

li,t = (1-Qi-1,t) li-1,t (B2)

Kolom Di,t komt overeen met het aantal personen die in leeftijdsinterval (Ai,t ,

Ai+1,t) zijn overleden en hangt af van het sterfterisico, dat wil zeggen: 
Di,t = Qi,t li,t (B3)

Variabele Li,t geeft weer hoeveel jaren de cohorte in de loop van leeftijdsinterval
(Ai,t , Ai+1,t) in totaal heeft geleefd. Een overlevingstabel (of sterftetabel) vergelijkt de
sterfteomstandigheden van een gegeven jaar met een fictieve geboortecohorte (hier
1.000.000 personen), waarbij we ervan uitgaan dat deze personen hun hele leven
lang welbepaalde omstandigheden kennen, en een theoretische levensverwachting
bij de geboorte van elke leeftijd aftrekken, die de weerspiegeling is van de sterf-
teomstandigheden van dat jaar. Aangezien het interval in ons geval overeenstemt
met één jaar, kunnen we stellen dat het aantal personen dat op het einde van inter-
val (Ai,t+1) aanwezig is, gelijk is aan het totale aantal levensjaren tijdens periode
(Ai,t , Ai,t+1). We merken evenwel op dat de overleden personen tijdens het interval
een bepaald aantal maanden hebben geleefd tot hun overlijden.

Als we ervan uitgaan dat ze gemiddeld de helft van het interval hebben geleefd, dat
wil zeggen een half jaar voor hun overlijden, komen we tot:

Li,t = (B4)

Kolom Ti,t komt overeen met het totale aantal jaren dat de cohorte vanaf leeftijd Ai,t

leeft. We bekomen dus:
Ti,t = Li,t+ Li+1,t+ Li+2,t+ …+ L99+,t (B5)

De variabele Pi,t vormt het prevalentiecijfer van de indicator voor zorgbehoevend-
heid die aan elke leeftijdscategorie wordt toegekend en in het vorige deel werd
berekend. In tabel 1 wordt Pi,t berekend aan de hand van de minst restrictieve indi-
cator, dat wil zeggen wanneer een persoon geniet van minstens één forfait sociale
franchise en chronische ziekten. 
De berekening van het prevalentiecijfer komt overeen met:

Pi,t = nombre de personnes concernées par l’indicateur de dépendancei,t (B6)

populationi,t

Kolom Pi,t Li,t vertegenwoordigt het totale aantal jaren dat een cohorte in zorgbehoe-
vendheid leeft in de loop van het leeftijdsinterval (Ai,t , Ai,t+1).
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De variabele SUM Pi,t Li,t geeft het totale aantal jaren weer dat een cohorte in zorg-
behoevendheid leeft vanaf leeftijd Ai,t. Dat geeft met andere woorden:
SUM Pi,t Li,t = Pi,tLi,t+ Pi+1,tLi+1,t+ Pi+2,tLi+2,t+ …+ P99+,tL99+,t (B7)

De laatste drie kolommen komen overeen met de algemene levensverwachting
(LVi,t), de levensverwachting zonder zorgbehoevendheid (LVZZi,t) en de le-
vensverwachting in zorgbehoevendheid (LVZi,t). 
De berekening van de levensverwachting in het algemeen is gebaseerd op het totale
aantal jaren dat de cohorte vanaf leeftijd Ai,t leeft, terwijl de levensverwachting
in/zonder zorgbehoevendheid alleen betrekking heeft op het aantal jaren dat de
cohorte in/zonder zorgbehoevendheid leeft vanaf leeftijd Ai,t.

We kunnen dus formeel stellen dat:

LVi,t = (B8)

LVZi,t = (B9)

Aangezien LVi,t = LVZi,t + LVZZi,t (B10)
dan LVZZi,t = LVi,t – LVZi,t (B11)

De levensverwachting zonder zorgbehoevendheid wordt bekomen door de levens-
verwachting in zorgbehoevendheid (die in elk van de scenario’s verschillend is) af
te trekken van de totale levensverwachting afkomstig uit de demografische projec-
ties van het Nationaal Instituut voor de Statistiek en het Planbureau.

BIJLAGE C: PROJECTIE VAN DE PREVALENTIECIJFERS PER LEEFTIJDSGROEP VOOR
ELK JAAR TOT IN 2050
In het eerste scenario (pessimistisch A) wordt ervan uitgegaan dat de prevalentie-
cijfers van 2001 tot 2050 constant blijven. Bijgevolg wordt het aantal zorgbehoe-
venden dat voor elk levensjaar wordt geraamd, rechtstreeks verkregen door de pre-
valentiecijfers te vermenigvuldigen met de overeenstemmende bevolkingsgroep. 
Voor de overige drie scenario’s worden veronderstellingen over de relatieve evolu-
tie van de levensverwachting en de levensverwachting in zorgbehoevendheid, zoals
beschreven in deel 4.1.2. toegepast op de levensverwachting in zorgbehoevendheid
van 2001. We bekomen voor elk van de scenario’s een geprojecteerde levens-
verwachting LVZ*. Om de prevalentiecijfers te vinden die met deze projectie
overeenstemmen, maken we gebruik van de relatie tussen de levensverwachting in
zorgbehoevendheid en de prevalentiecijfers. Op basis van de equaties (B7) en (B9)
en voor elke leeftijdscategorie i,

LVZ*i, t+1 = (C1)
1,
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Concreet, voor de laatste leeftijdscategorie is de levensverwachting in zorgbehoe-
vendheid in t+1 gelijk aan het totale aantal levensjaren in zorgbehoevendheid.

LVZ*99+,t+1 = (C2)

Met L99+,t+1, l99+,t+1 en LVZ*99+,t+1 (t+1 = 2002) bepaald op basis van de projecties
van de sterftekans en de levensverwachting (NIS en FPB) vinden we de waarde van
de prevalentiecijfers voor de zorgbehoevendheid van de 99-plussers voor het jaar
2002 (P99+,t+1):

LVZ*99+,t+1l99+,t+1
P99+,t+1 =             L99+,t+1

(C3)

Door deze redenering herhaaldelijk te volgen, bekomen we de prevalentiecijfers
met betrekking tot de overige levensjaren. Het prevalentiecijfer 2002 voor de 98-

jarigen (P98,t+1) wordt dus:

LVZ*98,t+1 = (C4)

� P98,t+1 = (C5)

Tot slot bekomen we voor het eerste levensjaar (0 jaar):

P99,t+1 = (C6)

Dit is de methode die werd gebruikt voor de projectie van de prevalentiecijfers voor
elk jaar tot 2050.
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DE BIJZONDERE MACHTEN IN DE
SOCIALEZEKERHEIDSWETGEVING EN MEER
BEPAALD IN DE VERZEKERING VOOR
GENEESKUNDIGE VERZORGING

DOOR GILDAS VAN GORP

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

INLEIDING

In de jaren tachtig en negentig werd in de sociale zekerheid intens gebruik gemaakt
van de bijzondere machten.
De bedoeling was om alle inspanningen te concentreren rond de problemen van het
ogenblik, in hoofdzaak: het evenwicht van de overheidsfinanciën, de werkgelegen-
heid en het concurrentievermogen van de ondernemingen, de vrijwaring van de
sociale zekerheid en de Europese eenheidsmunt.
Deze bijzondere context en de mobilisatiegeest die de grondslag vormt voor het
toekennen van bijzondere machten aan de regering door de wetgever, hebben tot
gevolg dat tijdens deze periodes het volume van de wetgeving is toegenomen en dat
de genomen maatregelen aan tegenstrijdige vereisten moeten voldoen, namelijk een
onmiddellijk effect in de tijd, een nauwkeurig effect in de wetgevende ruimte en
een duurzaam effect, wat een vereiste blijft voor wettelijke bepalingen (1).

Na een tussenperiode van enkele jaren werden, door de wet van 27 april 2005 be-
treffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende
diverse bepalingen inzake gezondheid (B.S. 20 mei 2005), het begrip bijzondere
machten en de principiële kwesties die daarop betrekking hebben, weer actueel. 
Uit de commissiewerkzaamheden en de debatten in voltallige zitting blijkt steeds
weer de terughoudendheid die dergelijke bijzondere machten bij de parlementariërs
oproepen, meer nog dan bij de juristen (2).

(1) Zo verheugde R. Vandeputte zich over het feit dat in 1982 dankzij de delegatie van bijzondere
machten 172 koninklijke besluiten konden worden genomen, Volmachten en sociale zekerheid –

1982, Kluwer, Antwerpen, p. 186, 1984.
Soms wil men de vertrouwelijkheid van sommige economische of politieke maatregelen verzoenen
met de openbaarheid die door de democratische controle van de wetgevende initiatieven wordt
opgelegd. Maar op dat vlak is de verzoening tussen de doelstellingen nog moeilijker te realiseren. Het
parlementaire debat over dergelijke bepalingen is vaak formeel aangezien dit pas na de inwerkingtreding
van de maatregelen wordt gehouden.
(2) Kamer, zitting 2004-2005 DOC 51 1627/05, p. 105 en volgende en Kamer, voltallige zitting van
13 april 2005 CRIV PLEN 126.
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De onderhavige analyse beoogt tevens de inhoud van de bijzonderemachtenwetten
voor te stellen als deze betrekking heeft op de sociale zekerheid.

De volgende punten worden geanalyseerd:
� omschrijving van de bijzondere machten in het licht van de rechtsleer;
� voorstelling van de bijzonderemachtenwetten op het vlak van sociale zekerheid;
� de bijzondere machten in het licht van de adviezen van de afdeling wetgeving van

de Raad van State;
� de bijzondere machten in het licht van de jurisprudentie van het Arbitragehof;
� de situatie in de buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland);
� de KB’s die werden genomen op grond van artikel 58, §2 van de wet van 27 april

2005 betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en
houdende diverse bepalingen inzake gezondheid, d.w.z. de recentste bijzon-
deremachtenbesluiten;

� conclusies.

De conclusies betreffen niet alleen het domein van de juridische theorie, maar ook
de actualiteit van de sociale zekerheid. Ondanks het feit dat deze materie door ver-
schillende specialisten werd bestudeerd, maken de bijzondere machten immers nog
steeds het voorwerp uit van juridische controverses en een onderzoek ervan blijft
dan ook van belang.

1. OMSCHRIJVING VAN DE BIJZONDERE MACHTEN BIJ DE ANALYSE VAN DE RECHTSLEER

1.1. OMSCHRIJVING
Voor de bijzondere machten is in de eerste plaats een wet vereist, de bijzondere-
machtenwet genaamd, door toedoen waarvan de wetgevende macht de wetgevende
functie aan de uitvoerende macht delegeert.
Op deze basis is de Koning voor een bepaalde periode en voor bepaalde aangelegen-
heden bevoegd om wettelijke bepalingen op te heffen, te vervolledigen of te wijzi-
gen of ze door zogenaamde bijzonderemachtenbesluiten te vervangen.

Er bestaat echter geen onbetwistbare en exclusieve definitie van het begrip dele-
gatie van bijzondere machten, feit waarvan de auteurs van sommige wetten gretig
gebruik hebben gemaakt door de kwalificatie van bijzondere machten en de vereis-
ten van de afdeling wetgeving van de Raad van State aangaande deze materie te
betwisten (3).

(3) F. Dehousse beklemtoont in Pouvoirs spéciaux et changement de régime, J.T., 9 februari 1985,
p. 84 en volgende, in het bijzonder nr. 35, hoe moeilijk het is om de bijzondere machten te omschrij-
ven, rekening houdende met andere vormen van overdracht van het wettelijke naar het reglemen-
taire domein. Verschillende wetten kennen aan de regering discretionaire machten toe voor een
specifiek domein, zonder dat het evenwel om bijzondere machten gaat. 
In de lijn van deze beschouwing meent J. Velaers, De Grondwet en de Raad van State, Maklu, p.
354 en 355, 1999, dat de bijzondere machten, in tegenstelling tot de gewone bevoegdverklaringen
die aan de Koning worden toegekend, betrekking moeten hebben op een geheel van ruim gefor-
muleerde bestuursdomeinen. Blijft echter de kwestie van de beslissende limiet en de auteur vraagt
zich af: “Vanaf wanneer zijn de toegekende machten zodanig ruim dat ze als bijzondere machten
moeten worden beschouwd?”.
Hij meent echter dat dit criterium doorslaggevender is om de bijzondere machten te kenschetsen
dan dat van de machtiging die aan de Koning wordt toegekend om de wetten te wijzigen, aan te
vullen of op te heffen. De Koning heeft deze bevoegdheid immers ook op grond van een gewone
machtiging, die volledig in overeenstemming is met artikel 108 van de Grondwet.222
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Tegenwoordig onderscheidt men, in stijgende volgorde van gedelegeerde macht:
gewone machtigingswetten, kaderwetten en bijzonderemachtenwetten, de meest
uitgebreide vorm van delegatie.

F. Dehousse stelt voor om de term “bijzondere machten voor te behouden voor wet-
ten die op verschillende aangelegenheden betrekking hebben en de regering toe-
staan om maatregelen met wettelijke waarde te nemen”. Bijzondere machten zijn op
die manier de meest uitgebreide vorm van delegatie (4).

1.2. GRONDWETTELIJKE BASIS
Momenteel wordt artikel 105 van de Grondwet gezien als de grondslag van dit type
van wetgevende delegatie.
Artikel 105 bepaalt:
“De Koning heeft geen andere macht dan die welke de Grondwet en de bijzondere
wetten, krachtens de Grondwet zelf uitgevaardigd, hem uitdrukkelijk toekennen.”
Hoewel de tekst in een enigszins defensieve stijl is opgesteld, werd al zeer snel
geoordeeld dat hij de wetgever, die over de volledige wetgevende bevoegdheid
beschikt, toch toestaat om een deel hiervan aan de Koning af te staan. Vervolgens
ontstond de behoefte om deze machtiging uit te breiden.

Ook al druist de praktijk niet in tegen de letter van de Grondwet, toch was de con-
formiteit van de bijzonderemachtenwetten met de Grondwet in het verleden een
probleem voor de aanhangers van het concept van de scheiding der machten en van
de noodzaak om het gezag van de vorst te controleren. Twee grondwettelijke begin-
selen werden onmiskenbaar aangetast door de steeds meer verspreide praktijk van
de machtigingen, met name: de beperking van de bevoegdheid van de regering en
de ondergeschiktheid van de besluiten ten opzichte van de wet.

De inspanningen zijn erop gericht om de praktijk van de bijzondere machten bin-
nen de perken van de Grondwet te houden (5). De wet die dergelijke bevoegd-
heden toekent, bepaalt het voorwerp ervan en beperkt de duur ervan. De wet voegt
vaak een aantal beperkingen toe, bijvoorbeeld de verplichting om in de Ministerraad
over deze besluiten te beraadslagen, of om vóór een door de wetgever vastgestelde
datum aan het Parlement een verslag voor te leggen over de verschillende konink-
lijke besluiten die werden genomen op basis van de bijzondere machten, dit om par-
lementaire informatieverstrekking en controle mogelijk te maken.

(4) F. Dehousse, ibid., nr. 35, p. 86.
(5) F. Dehousse oordeelt dat deze verzoeningspogingen totaal nutteloos zijn en besluit, krachtig
gesteld, dat de bijzondere machten grondwettelijk zijn voor zover ze niet bestaan. (op. cit., J.T.,
9 februari 1985, p. 88, nr. 43).
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Logischerwijze moeten de bijzonderemachtenbesluiten, als de delegatiewet aan
grondwettelijke voorwaarden en in het bijzonder aan de voorwaarden uit hoger
genoemd artikel 105 moet voldoen, ook voldoen aan de voorschriften van de nor-
men die daarboven staan, meer bepaald de Grondwet en de delegatiewet.

1.3. DE DRAAGWIJDTE VAN DE DELEGATIEWETTEN
De draagwijdte van de wetten in de context van de sociale zekerheid wordt
verderop in dit artikel geanalyseerd en tegelijkertijd wordt elke relevante wet
besproken. Vervolgens bestuderen we de adviezen van de Raad van State.

1.4. DE DRAAGWIJDTE VAN DE BIJZONDEREMACHTENBESLUITEN
Welke effecten de bijzonderemachtenbesluiten teweegbrengen, kan algemeen wor-
den geanalyseerd, aangezien deze verbonden zijn aan een aantal beginselen die uit
de grondwettelijke orde voortspruiten. Toch kan de wil van de wetgever, als
delegerende macht, deze besluiten bijzondere effecten geven.
F. Delpérée stelt het volgende: “De bijzonderemachtenwet machtigt de Koning om
wetten te maken en dus ook om door middel van algemene en abstracte bepalingen
een aantal aangelegenheden te regelen die normaliter onder het uitoefenen van de
wetgevende functie op federaal niveau vallen. Dat werd niet genoeg onderstreept.
De functie – en niet de prerogatieven die met het uitoefenen van de wetgevende
macht samengaan – wordt op die manier gedelegeerd. De Koning is niet bevoegd
om een wet te maken, maar om op wetgevend vlak iets te ondernemen door
gebruik te maken van de actiewijzen die hem eigen zijn, namelijk die van de regle-
mentaire actie” (6).

De machtigingswet vereist meestal dat besluiten die uit hoofde van de wet worden
genomen, door een latere wet en vóór een door de machtigingswet zelf bepaalde
datum worden bekrachtigd. Deze wet voegt vaak nog toe dat de besluiten die niet
worden bekrachtigd, worden opgeheven bij gebrek aan goedkeuring binnen een
toegestane termijn. De bekrachtigingswet geeft de koninklijke besluiten die oor-
spronkelijk reglementair van aard waren, kracht van wet (7).
De bekrachtigingswet wordt beschouwd als de gelegenheid tot een parlementair
debat en streeft tegelijkertijd naar verzoening met de Grondwet wanneer de Koning
tussenbeide is gekomen in aangelegenheden die de Grondwet uitsluitend aan de
wetgever voorbehoudt.

(6) F. Delpérée, Droit constitutionnel de la Belgique, Bruylant, Brussel, p. 772, nr. 913, 2000.
(7) De bekrachtigings- of goedkeuringswetten hebben de bijzondere eigenschap dat ze van tevoren
in de machtigingswet zijn voorzien. Bij ons onderzoek zullen we stuiten op validatiebepalingen waar-
van de doelstelling er daarentegen in bestaat om onwettelijkheden te dekken die door de jurisdicties
zijn erkend of dreigen erkend te worden. Het gebeurt immers dat de bijzonderemachtenwetten inci-
denteel validatiebepalingen bevatten. We zullen telkens proberen om ze te identificeren. Een diep-
gaande studie van de wetgevende validaties zou echter buiten het kader van onze beschouwingen
vallen.
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De bijzonderemachtenbesluiten die niet bestemd zijn om door de wetgever te wor-
den bevestigd, dienen te worden beschouwd als verordening.
In de praktijk gaat de wetgever niet altijd volgens dezelfde logica te werk.
De wet van 5 augustus 1978 houdende budgettaire en economische hervormingen
bijvoorbeeld bepaalde in artikel 89 dat de KB’s die op basis van zekere bepalingen
worden genomen, slechts van kracht zouden worden nadat ze door de wetgevende
kamers werden bekrachtigd (art. 89, lid 2 en 3). Dit gold voor de bevoegdheden die
krachtens artikel 26, lid 2 werden toegekend en de sociale uitkeringen betroffen.
Dit betekent dat de bevoegdheden die door de bijzonderemachtenwet aan de Kon-
ing werden toegekend, hem onmiddellijk werden ontnomen! (8)
Voor andere bepalingen preciseerde artikel 89, §4 dat “na het verstrijken van de
door deze wet toegekende machten, die besluiten niet kunnen worden opgeheven,
aangevuld, gewijzigd of vervangen dan door een wet, terwijl de Koning het recht
behoudt de bepalingen die betrekking hebben op aangelegenheden die onder zijn
bevoegdheid vallen, op te heffen, aan te vullen, te wijzigen of ze te vervangen”.

Het gebeurt immers dat koninklijke besluiten waarbij bepalingen vastgesteld uit
hoofde van bijzondere machten en bepalingen die onder de gewone verordenende
bevoegdheid vallen, worden vermengd. Tevens gebeurt het dat de machtigingswet
delegaties van bijzondere machten en gewone machtigingen vermengt (9).

F. Delpérée beklemtoont in dat geval dat de Koning, als hij op het domein van de
wetgevende functie een bevoegdheid heeft, het recht behoudt om er bepalingen
aan toe te voegen die vallen onder het uitoefenen van de regelgevende functie (10).
Verder is er het probleem van de leesbaarheid, aangezien er in één en dezelfde tekst
gewone reglementaire bepalingen staan die te allen tijde door koninklijk besluit
kunnen worden gewijzigd, alsook bepalingen die uit hoofde van bijzondere mach-
ten worden opgesteld en die, of ze nu bekrachtigd zijn of niet, niet langer door een
koninklijk besluit kunnen worden gewijzigd.

F. Dehousse is radicaler aangezien hij oordeelt dat de Koning later geen enkele
beschikking genomen door bijzonderemachtenbesluit, door middel van een konink-
lijk besluit kan wijzigen of intrekken (11). In dat verband verwijst hij naar de Raad
van State, die van mening is dat bij het verstrijken van de toegekende bevoegd-
heden, deze besluiten alleen door een wet kunnen worden ingetrokken, aangevuld
of gewijzigd (12).

(8) Volgens M. Leroy, Contentieux administratif, Bruylant, Brussel, p.187, 2004, wil men met deze
manier van werken de ongrondwettigheid van het toekennen van bevoegdheden aan de Koning
dekken.
(9) Zie in dit verband de uiteenzetting van de motieven van de wet van 26 juli 1996 tot modernise-
ring van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels, Kamer, zitting 1995-1996, 607/1, p. 3, nr. 5.
(10) F. Delpérée op. cit., p. 772, nr. 913.
(11) F. Dehousse, op. cit., 9 februari 1985, p. 89, nr. 46.
(12) Advies van de Raad van State, Kamer, zitting 1982-1983, 643/1, p. 21, waar het gaat over aan-
gelegenheden die het statuut van het personeel van de overheidsdiensten betreft, aangelegenheid
waarvoor de Koning nochtans bevoegd is. Zie in dat verband ook: Advies van de Raad van State,
Kamer, zitting 1995-1996, 608/1, p. 23, nota 2.
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Afgezien van het aspect wetgevingstechniek, waarbij de duidelijkheid van de teksten
een rol speelt, begrijpt men niet waarom de Koning bij het uitoefenen van bijzon-
dere machten geen eigen bevoegdheden of een gewone delegatie zou behouden.
Hoewel wordt toegegeven dat de bekrachtigingen die door sommige wetten wer-
den bewerkstelligd, misschien wel nutteloos of ongepast waren, is het ook natuur-
lijk dat de wetgever het recht behoudt om regels genomen uit hoofde van dit soort
van wetgevende delegatie, te bekrachtigen, te herroepen en te wijzigen.

1.5. BEVOEGDHEID OP HET VLAK VAN BEROEP
Aangaande de gevolgen van de bijzonderemachtenbesluiten in het kader van de
geschillen, kunnen de bijzonderemachtenbesluiten precies door hun regelgevende
aard het voorwerp uitmaken van een beroep tot nietigverklaring voor de Raad van
State of worden gecontroleerd op hun conformiteit met de bijzonderemachtenwet,
andere wetten, de Grondwet, de rechtstreeks van toepassing zijnde bepalingen van
het Europees en internationaal recht, en dat door elke administratieve of gerechte-
lijke jurisdictie.
In geval van wettelijke bekrachtiging van de bijzonderemachtenbesluiten zijn de
juridische controles a posteriori voortaan onmogelijk, met uitzondering van degene
die door het Arbitragehof worden uitgevoerd.

2. VOORSTELLING VAN DE BIJZONDEREMACHTENWETTEN OP HET VLAK VAN
SOCIALE ZEKERHEID

De wetgevingen betreffende bijzondere machten ontstonden reeds vóór de Tweede
Wereldoorlog, maar door de economische crisis en de achteruitgang van de overheids-
financiën krijgt ook de sociale zekerheid een plaats in de bijzonderemachtenwetten.
Met uitzondering van de recente wet van 27 april 2005, waarin de bijzondere mach-
ten beperkt zijn tot de geneeskundige verzorging, hebben de vroegere bijzondere-
machtenwetten betrekking op de verschillende takken van de sociale zekerheid,
maar ook op de fiscaliteit, de werkgelegenheid en de indexering van de inkomsten.

Hoewel de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervor-
mingen op verschillende domeinen gevolgen had voor de financiering van de
sociale zekerheid, worden de hieronder besproken wetten rechtstreeks beschouwd
als bijzonderemachtenwetten op het vlak van sociale zekerheid (13).

(13) De hoger genoemde wet van 5 augustus 1978 bevatte een bepaling die de Koning een ruime
bevoegdheid gaf om de wettelijke bepalingen op het vlak van sociale zekerheid te wijzigen, aan te
vullen of aan te passen (artikel 26). Deze bijzondere machten werden nooit gebruikt.
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Rekening houdende met de tegenstellingen die we hebben geconstateerd in ver-
band met de kwalificatie van de wet die bijzondere machten toekent, tot zelfs in de
adviezen van de Raad van State, werden hier weerhouden als dergelijke wetten,
wetten waarvan de wetgever bevestigt dat het bijzonderemachtenwetten zijn, hetzij
in de wet zelf, hetzij in de voorbereidende werkzaamheden.

2.1. WET VAN 2 FEBRUARI 1982 TOT TOEKENNING VAN BEPAALDE BIJZONDERE
MACHTEN AAN DE KONING (B.S. 4 FEBRUARI 1982)
De regering had bijzondere machten gevraagd om een situatie te verhelpen die
werd gekenmerkt door een hoog werkloosheidscijfer, een grondige wanverhouding
van de betalingsbalans en een structureel tekort op de overheidsfinanciën.
De bijzondere machten moesten tot economisch herstel en sanering van de overheids-
financiën leiden, een specifiek werkgelegenheidsbeleid verwezenlijken en zorgen
voor een financieel evenwicht van de sociale zekerheid (14).
Om binnen de perken van overeenstemming met artikel 105 van de Grondwet te
blijven, legt de wetgever de draagwijdte van de bijzondere machten vast. De
vaagheid van de machten die aan de Koning worden toegekend, hebben het voor-
werp uitgemaakt van kritiek van de parlementsleden en van de Raad van State.
Artikel 4 beperkt de duur ervan tot 11 maanden.

Formeel gesproken voegt de wet hier nog aan toe dat de koninklijke besluiten wor-
den onderworpen aan het met redenen omkleed advies van de afdeling wetgeving
van de Raad van State (artikel 3) en dat over de in toepassing van deze wet getroffen
maatregelen vóór 30 juni 1983 bij de Kamers verslag zal worden uitgebracht (artikel
7) (15). Daarentegen moeten alleen de koninklijke besluiten die werden genomen
krachtens artikel 2 van de wet, dat over fiscale aangelegenheden gaat, door de wet
worden bekrachtigd (artikel 6).
Op basis van de hoger genoemde wet van 2 februari 1982 werden 192 koninklijke
besluiten genomen. We wijzen erop dat ze niet allemaal betrekking hebben op de
sociale zekerheid.

2.2. WET VAN 6 JULI 1983 TOT TOEKENNING VAN BEPAALDE BIJZONDERE MACHTEN
AAN DE KONING (B.S. 8 JULI 1983)
Deze wet wordt door de auteurs ervan voorgesteld als een verlenging van de hoger
genoemde wet van 2 februari 1982.

(14) Memorie van toelichting, Kamer, zitting 1981-1982, 28/1.
(15) Behalve de formele beperkingen vinden we in de memorie van toelichting van de verschillende
bijzonderemachtenwetten bepaalde verbintenissen die op elkaar gelijken, met name:
- geen afbreuk doen aan de algemene socialezekerheidsbeginselen die voor elk van de stelsels

bestaan (loontrekkenden, zelfstandigen, ambtenaren);
- niet raken aan de vervangingsinkomens van de minstbedeelden;
- het grondwettelijke principe van gelijkheid voor de wet eerbiedigen.
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De hersteldoelstellingen blijven onveranderd. Voor deze situatie zijn nog een aantal
dringende maatregelen vereist op het domein van de sanering van de overheids-
financiën, het financiële evenwicht van alle socialezekerheidsstelsels, de toename
van de tewerkstelling (16).
Uit deze uiteenzetting van doelstellingen vloeit voort dat de bijzondere machten
niet alleen op de sociale zekerheid betrekking hebben, maar ook op andere mate-
ries: de tewerkstelling, de bedrijfsvoorheffing en de financiële situatie van de lokale
overheden.
Artikel 3 legt de duur van de bijzondere machten vast op 6 maanden voor sommige
aangelegenheden, op 9 maanden voor andere.

Ongeacht het feit dat ze aan de afdeling wetgeving van de Raad van State moeten
worden voorgelegd, worden de besluiten die in toepassing van de wet worden
doorgevoerd, aan de voorzitters van Kamer en Senaat meegedeeld (artikel 6). Deze
maatregel stond ook in de vorige wet, van 2 februari 1982, en werd ingevoerd op
initiatief van de regering, teneinde de wetgevende kamers de mogelijkheid te geven
om zo snel mogelijk op de hoogte te zijn en binnen zo kort mogelijke tijd hun
zeggenschap te kunnen uitoefenen.
In dit geval heeft de verplichting tot bekrachtiging betrekking op de koninklijke
besluiten genomen op grond van de wet (artikel 5).

2.3. WET VAN 27 MAART 1986 TOT TOEKENNING VAN BEPAALDE BIJZONDERE
MACHTEN AAN DE KONING (B.S. 28 MAART 1986)
De regering rechtvaardigt haar verzoek om bijzondere machten vanuit de wil om
haar inspanningen voor economisch herstel, ondernomen tijdens de vorige legisla-
tuur (1981-1985) voort te zetten. De regering oordeelt dat er nog maatregelen nodig
zijn teneinde het tekort van de overheidsfinanciën in te krimpen en om de strijd
tegen de werkloosheid voort te zetten.
Zoals overigens later wordt beklemtoond, is de regering bezorgd over het concur-
rentievermogen van de ondernemingen en vraagt ze de wetgever om de Koning de
bevoegdheid te geven waarmee hij alle maatregelen kan nemen die nuttig zijn om
de arbeidskosten te drukken teneinde de concurrentienorm na te leven (17).
De zeggenschap is op dit vlak evenwel voorwaardelijk en de regering neemt het ini-
tiatief indien het interprofessioneel akkoord op een mislukking uitloopt of indien
het interprofessioneel akkoord niet voldoet aan de concurrentienorm die voor de
jaren 1987 tot 1989 werd bepaald.

Aangezien het regeringsoptreden op dat gebied zowel technische als politieke
moeilijkheden met zich meebracht, gaf de regering de voorkeur aan het akkoord,
met nadruk op de onderhandeling afhankelijk van haar doelstellingen. Op 7 novem-
ber 1986 wordt tussen de sociale partners een overeenkomst afgesloten, waardoor
de bijzondere machten vermeld in artikel 1, 1e lid zonder voorwerp worden.

(16) Memorie van toelichting, Kamer, zitting 1982-1983, 643/1.
(17) Memorie van toelichting, Kamer, zitting 1985-1986, 128/1.
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De wet kent andere bijzondere machten toe inzake overheidsfinanciën, de Rijks-
comptabiliteit en de boekhouding van een aantal instellingen van openbaar nut, het
financiële evenwicht van verschillende socialezekerheidsstelsels. De rationalisering
van de ziekenhuissector, de laboratoria voor klinische biologie en de medisch-tech-
nische diensten behoort eveneens tot de gedelegeerde aangelegenheden.
Aan de regering worden bijzondere machten toegekend opdat zij nieuwe initi-
atieven kan nemen en de situatie kan deblokkeren indien de akkoorden- en
overeenkomstencommissies die de erelonen op het vlak van gezondheidszorg
bepalen, niet tot een akkoord komen.

Tot slot omvat de wet maatregelen aangaande het werkgelegenheidsbeleid en de
financiering van een aantal gemeenten.
Artikel 6 bepaalt dat er aan de Kamers verslag wordt uitgebracht over de koninklijke
besluiten genomen uit hoofde van de bijzondere machten; deze koninklijke
besluiten dienen overigens te worden bekrachtigd vóór de vervaldatum van de bij-
zondere machten, zo niet worden ze opgeheven.

Op 26 juli 1996 werden 3 bijzonderemachtenwetten afgekondigd.

2.4. WET VAN 26 JULI 1996 STREKKENDE TOT REALISATIE VAN DE BUDGETTAIRE
VOORWAARDEN TOT DEELNAME VAN BELGIE AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE
EN MONETAIRE UNIE (B.S. 1 AUGUSTUS 1996)
Uit de titel kan worden afgeleid dat deze wet de toetreding van België tot de
Europese Muntunie beoogt.
Het Verdrag van Maastricht legde de voorwaarden tot deelname aan de Muntunie
vast. Dit verdrag werd door België geratificeerd. Het legde een aantal budgettaire
beperkingen op, met een zeer strikt tijdschema.
Derhalve verzoekt de regering om bijzondere machten waarmee ze corrigerende
maatregelen kan nemen die noodzakelijk zijn voor de begrotingen van 1996, alsook
maatregelen om de budgettaire doelstellingen in 1997 te kunnen verwezenlijken.
De regering vestigt de aandacht op de dringende noodzaak en het technische karak-
ter van de te nemen maatregelen om de gevraagde machten te rechtvaardigen.

De wet wil voornamelijk financiële maatregelen nemen, waaronder ook op het vlak
van het evenwicht van de sociale zekerheid, en wil ook voorzien in een alternatieve
financiering hiervan (18).
De vormbeperkingen die door de wet zijn opgelegd volgens de voortaan gekende
modaliteiten, zijn opgenomen in artikel 6.
De datum van inwerkingtreding van de wet is gekoppeld aan die van de volgende wet.

(18) Memorie van toelichting, Kamer, zitting 1995-1996, 608/1.
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2.5. WET VAN 26 JULI 1996 TOT MODERNISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN
TOT VRIJWARING VAN DE LEEFBAARHEID VAN DE WETTELIJKE PENSIOEN-
STELSELS (B.S. 1 AUGUSTUS 1996)
In deze wet staat de sociale zekerheid centraal. De doelstelling bestaat erin, de grond-
slagen ervan te vrijwaren en de doeltreffendheid en toegankelijkheid ervan te ver-
beteren voor op sociaaleconomisch vlak minderbedeelde bevolkingsgroepen (19).
Terwijl de bijzondere machten in de wet strekkende tot realisatie van de budgettaire
voorwaarden tot deelname van België aan de Europese economische en monetaire
unie, ruim zijn afgebakend door hun finaliteit, zijn de bijzondere machten in de wet
tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van
de wettelijke pensioenstelsels uitvoeriger gedefinieerd volgens de aangelegenheden
die het voorwerp van het wettelijke optreden zullen uitmaken. Hier volgt een
samenvatting.

Aangezien deze maatregelen steeds actueler en derhalve steeds belangrijker wor-
den, onderwerpen we ze aan een nauwkeuriger onderzoek:
� de regering wil jobcreatie stimuleren door de sociale bijdragen die op de factor

werk doorwegen, te verminderen en deze met alternatieve financieringen te com-
penseren (artikel 5 tot 9);

� de regering wil de nodige middelen bekomen om de uitgaven voor geneeskundige
verzorging onder controle te houden, door de procedures inzake opmaak van de
begroting, begrotingscontrole en correctiemaatregelen te verbeteren. In deze con-
text zijn gepland: de uitbreiding van het systeem van budgettaire enveloppes, de
uitdieping van de evaluatie van het voorschrijfgedrag van de geneesheren en, tot
slot, de verlenging van de norm voor de maximale reële groei van de uitgaven
voor geneeskundige verzorging (artikel 10);

� bijzondere machten worden aangevraagd om de geneeskundige verzorging toe-
gankelijker te maken, niet alleen financieel maar ook administratief, met als doel-
stelling de strijd aan te binden tegen niet-verzekering, waarvan het bestaan blijkt uit
een aantal rapporten, en de voorwaarden voor verzekeringen voor sociaal-
economisch achtergestelde kansarme bevolkingsgroepen te versoepelen (artikel 11);

� wat de organisatie van de geneeskundige verzorging betreft, is de Koning
bevoegd om gunstige voorwaarden te scheppen voor de echelonnering van de
zorgverlening via het bijhouden door de huisarts van een medisch dossier per
patiënt en via een opwaardering van de taak van de huisarts. De machtiging
beoogt bovendien de creatie van instellingen die de doeltreffendheid en de gevol-
gen voor de economie en de gezondheid evalueren van de vernieuwende en dure
medische technologieën (artikel 12);

� in het kader van de wet op de ziekenhuizen werden maatregelen genomen
teneinde daghospitalisatie te bevorderen. Diverse vormen van samenwerking tussen
de ziekenhuizen worden in de hand gewerkt en verduidelijkt, zoals ook de ver-
houdingen tussen de ziekenhuisbudgetten en de medische honoraria (artikel 13);

(19) Memorie van toelichting, Kamer, zitting 1995-1996, 607/1.
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� de invloed van de sociologische en demografische verschuivingen in de pensioen-
sector is bekend en er werden moderniseringsprojecten uitgewerkt om op deze
uitdagingen in te gaan;

� de solidariteit tussen alle gepensioneerden, dat wil zeggen tussen de grote en de
kleine pensioenen, maar ook de legitimiteit van de wettelijke pensioenen, waar-
van de preëminentie werd aangetoond, dienen te worden uitgebreid. Inzake de
voor gepensioneerden toegestane activiteiten en de cumulatieregels moet er een
wettelijk kader worden ingevoerd om het loopbaaneinde en de soepele overgang
van het actieve naar het niet-actieve leven te organiseren (artikel 15). Ook op het
vlak van de pensioenen werd een reeks maatregelen voorzien om geleidelijk aan
te komen tot gelijke behandeling van mannen en vrouwen en om het stelsel van
gewaarborgd inkomen voor bejaarden doeltreffender en efficiënter te maken;

� de invoering van een globaal financieel beheer door het RSVZ (Rijksinstituut voor
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) is voorzien voor het sociale statuut
van de zelfstandigen, zoals die voor werknemers reeds bestaat (artikel 23).
Er werden maatregelen gepland ten gunste van zelfstandigen die het slachtoffer zijn
van een faillissement, teneinde hun rechten inzake gezinsbijslagen te vrijwaren;

� de regering wil kunnen beschikken over de middelen om de toegang van bejaar-
den of minstbedeelden tot de sociale zekerheid en de residuaire regelingen in de
hand te werken (artikel 34 en 35);

� in het kader van de modernisering en vereenvoudiging van de administratieve ver-
plichtingen wil de regering gebruik maken van de mogelijkheden die de infor-
matica en de gegevensuitwisseling via een netwerk tussen overheidsinstellingen
bieden (artikel 37 en volgende). Het is de bedoeling om het aantal door werk-
gever en zelfstandigen in te vullen documenten te verminderen en de relevante
concepten (toepassingsgebied, toekenningsvoorwaarden en berekenings-
modaliteiten) eenvormig te maken voor de socialezekerheids-, arbeids- en fiscale
wetgeving.
Het begrip ‘eenmalige multifunctionele aangifte’ wordt gelanceerd. Hiermee moet
de werkgever de gegevens met betrekking tot de tewerkstelling, de lonen en de
arbeidstijden van zijn personeel aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid)
kunnen aangeven. Deze gegevens zijn vervolgens toegankelijk voor de sociale-
zekerheidsinstellingen en de belastingadministratie. In deze context moeten
oplossingen worden gevonden om de veiligheid van deze gegevensstromen, hun
rechtsgeldige waarde en de gepaste bescherming van de persoonlijke levenssfeer
van de ingezeten te verzekeren;

� een andere nieuwigheid is de creatie van een sociale identiteitskaart voor elke
sociaal verzekerde, met daarop betrouwbare identificatiegegevens, zoals het indi-
viduele identificatienummer van de sociale zekerheid (artikel 41);

� er zijn maatregelen gepland om de strijd aan te binden tegen zwartwerk, waarbij
alle contractanten, met name voor ondernemingscontracten en sociale en fiscale
schulden, hoofdelijk aansprakelijk zijn.
De Koning kan de wetgeving die de organisatie en de machtigingen van de
sociale- en arbeidsinspectiediensten regelt, wijzigen (artikel 43 en 44);
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� met het oog op responsabilisering krijgen de sociaalrechtelijke instellingen een
zekere beheersautonomie. Tussen deze instellingen en de regering worden
bestuursovereenkomsten afgesloten. Deze overeenkomsten beschrijven de taken
en doelstellingen die op het vlak van kwaliteit en doeltreffendheid in acht moeten
worden genomen.
Positieve of negatieve sancties afhankelijk van de mate waarin de doelstellingen
van de bestuursovereenkomst werden bereikt, en de uitbreiding van de taak van
de regeringscommissarissen moeten bijdragen tot een grotere doeltreffendheid
van deze instellingen (artikel 47).

De wet werd op 11 augustus 1996 van kracht.

Voor de volledigheid moeten we een derde bijzonderemachtenwet vermelden, die
eveneens dateert van 26 juli 1996. Deze wet kreeg de titel “bevordering van de
werkgelegenheid en preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen”. Deze
wet betreft niet de sociale zekerheid, maar de tewerkstelling en de arbeid, de arbeids-
tijd en het brugpensioen.

2.6. WET VAN 27 APRIL 2005 BETREFFENDE DE BEHEERSING VAN DE BEGROTING VAN
DE GEZONDHEIDSZORG EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE GEZOND-
HEID (B.S. 20 MEI 2005)
De machtiging die de Koning krijgt om op basis van bijzondere machten op te tre-
den, staat vermeld in artikel 58 van de wet. De wet heeft derhalve niet als enige
doel om aan de Koning bijzondere machten toe te kennen.
Artikel 58 laat de Koning toe om, door een in de Ministerraad besproken besluit,
een reeks maatregelen te nemen teneinde de begrotingsdoelstelling voor 2005 te
concretiseren.

De regering wil er zeker van zijn dat, als uit ramingen blijkt dat er opnieuw een
gevaar voor overschrijding is, zo snel mogelijk de nodige corrigerende maatregelen
kunnen worden genomen.
De delegering van bijzondere machten betreft de periode van 1 april tot 31 decem-
ber 2005, hetzij 9 maanden.
De besluiten die in het kader van artikel 58 worden genomen, verliezen hun
effecten indien ze niet vóór 31 december 2006 door de wetgever worden
bekrachtigd. De termijn die de wetgever heeft om de koninklijke besluiten te
bekrachtigen, is in dit geval langer dan gebruikelijk.

Hoewel de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot
vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels de overleg- en
adviesprocedures die aan elke materie eigen zijn, wilde behouden, kunnen de
koninklijke besluiten hier worden genomen na eenvoudige beraadslaging in de
Ministerraad. Dit wordt gerechtvaardigd door de dringendheid.
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De actieterreinen worden in artikel 58 bepaald. Het gaat over maatregelen die kun-
nen worden genomen: om de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
en de persoonlijke aandelen voor de bezoeken en raadplegingen van algemeen
geneeskundigen en van geneesheren-specialisten te wijzigen; de bepalingen op het
vlak van de maximumfactuur aan te passen; om te bemiddelen op het niveau van de
accrediteringsvergoeding voor geneesheren die voldoen aan de vereisten van
kwaliteit en kwantiteit op het vlak van de medische praktijk.

De doelstellingen zijn eveneens in de wet omschreven, namelijk:
� alle vormen van oneigenlijk gebruik en misbruik bestrijden;
� efficiënte controle van de uitgaven waarborgen;
� de tussenkomst van de verzekering en de toekenningsvoorwaarden en de bedragen

die als basis dienen voor de berekening van de verzekeringstussenkomst, aanpassen.

3. DE BIJZONDERE MACHTEN IN HET LICHT VAN DE ADVIEZEN VAN DE AFDELING
WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE

De analyse heeft betrekking op de adviezen die de afdeling wetgeving van de Raad
van State heeft gegeven in verband met de wetten die aan de Koning bijzondere
machten toekennen.
Wij onderzoeken alleen de adviezen aangaande de machtigings- en bekrachtigings-
wetten. Het gaat echter nog maar om een synthese, uit het standpunt van de Raad
van State komen constanten tot uiting, sommige opmerkingen zijn historisch; het is
niet noodzakelijk om deze voor elke wet te herhalen.

3.1. DE WETTEN DIE AAN DE KONING BIJZONDERE MACHTEN TOEKENNEN

3.1.1. Wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de
gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid
Zoals we hoger reeds hebben vermeld, kent artikel 58 de Koning bijzondere mach-
ten toe. Aan de Koning worden bijzondere machten toegekend teneinde voor de
ziektekostenverzekering de globale begrotingsdoelstelling voor 2005 te concretiseren.

a) De uitzonderlijke omstandigheden
In zijn advies onderzoekt de Raad van State de aangehaalde omstandigheden; hij
herinnert er daarbij aan dat uiteindelijk de wetgever oordeelt of deze van dien aard
zijn dat een delegatie van bijzondere machten aan de Koning gerechtvaardigd is.
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De memorie van toelichting rechtvaardigt ze als volgt:
“Ratione materiae wordt de voorgestelde machtiging begrensd door het feit dat de
maatregelen enkel tot doel kunnen hebben om de voor het jaar 2005 vastgestelde
begrotingsdoelstelling te realiseren. Het gaat immers om een onontbeerlijke doel-
stelling. Voor het voortbestaan van ons systeem van ziekteverzekering, is een strikte
beheersing van de begrotingsdoelstelling en garanties in het goed gebruik van de
middelen voor ziekteverzekering vereist. Volgens de recentste begrotingsramingen
ter beschikking en in overleg met de actoren heeft de regering de maatregelen
getroffen die nodig zijn voor dat beheersen van de begroting van ziekteverzekering.
Een nieuwe raming van de uitgaven is voorzien voor het begin van de maand april
2005. Het artikel dat aan het Parlement wordt voorgesteld, heeft inzonderheid tot
doel te verzekeren dat, als die nieuwe ramingen een nieuw risico op overschrijding
aantonen, de nodige corrigerende maatregelen kunnen worden getroffen en dit zo
snel mogelijk, om het risico te vermijden of te beperken. (…)
De Regering is van oordeel dat deze machtiging wordt gerechtvaardigd door de
noodzaak om op basis van voornoemde evaluatie zo snel mogelijk de maatregelen te
nemen die zich in de verschillende sectoren opdringen. Hierbij kan het noodzakelijk
zijn om af te wijken van de in de wetgeving voorziene overlegprocedures, die ver-
schillende maanden in beslag kunnen nemen” (20).

De Raad van State had hieromtrent meer motivering gewenst.

b) De tijdsduur
De Raad van State controleerde de tijdsduur van de bijzondere machten. Ook dat is
een element dat de Raad van State gewoontegetrouw onderzoekt, met als bedoeling
de praktijk van de bijzondere machten in overeenstemming te brengen met de
grondwettelijke bepalingen. De Raad van State oordeelt dat de beperking in de tijd
in dit geval werd gerespecteerd.

c) De delegatie van de wetgevende functie moet nauwkeurig zijn
Artikel 105 van de Grondwet impliceert dat de delegatie zijn grondslag vindt in een
bijzondere wet. De Raad van State onderzoekt nauwgezet de finaliteiten en doel-
stellingen van de aan de Koning toevertrouwde bevoegdheden. Hij waakt er ook
over dat de wet de aangelegenheden vermeldt waarin de maatregelen kunnen wor-
den genomen en waarop de machtiging betrekking heeft.

De Raad van State oordeelt dat, wat dat betreft, het voorontwerp van artikel 43,
later artikel 58 van de wet, in zeer ruime en vage termen is uitgedrukt. Hij voegt er
nog aan toe: “Aldus voldoet artikel 43 van het ontwerp niet aan de hoger
omschreven nauwkeurigheidsvereiste. Inzonderheid dienen de aangelegenheden
met betrekking tot welke de aan de Koning toegekende machten kunnen worden
uitgeoefend, nauwkeuriger te worden omschreven, en moet de precieze strekking

(20) Advies nr. 37.983/1/3, Kamer, zitting 2004-2005, DOC 51 1627/001 p. 78.
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van de regels worden weergegeven, die de Koning vermag uit te vaardigen. Te dien
einde kan het nuttig zijn om, waar mogelijk, in de tekst of op zijn minst in de memo-
rie van toelichting, te verwijzen naar de wetten of de wetsbepalingen die deze aan-
gelegenheden thans regelen. (…)
In zoverre aan artikel 43 van het ontwerp tevens de bedoeling ten grondslag ligt om
de Koning te machtigen aangelegenheden te regelen die door de Grondwet uitdruk-
kelijk aan de wetgever zijn toegewezen, zal in het ontwerp van de wetsbepaling
moeten worden aangegeven dat de toegestane bevoegdheidsdelegatie ook betrekking
kan hebben op duidelijk genoemde aangelegenheden die de Grondwet aan de wet
voorbehoudt; in deze bepaling wordt derhalve nauwkeurig en ondubbelzinnig het
onderwerp van die delegatie vastgesteld. Die bevoegdheidsdelegatie is bovendien
slechts toelaatbaar indien de wetgever zich in de onmogelijkheid bevindt om zelf alle
essentiële elementen van de regeling vast te stellen omdat de inachtneming van de
parlementaire procedure hem niet in staat zou stellen, om de betrokken doelstelling
van algemeen belang te verwezenlijken, en op voorwaarde dat de door de Koning
genomen maatregelen door de wetgevende macht worden onderzocht binnen een
relatief korte termijn, vastgesteld in de machtigingswet, en dat de aangenomen
besluiten bij ontstentenis van bekrachtiging geen uitwerking hebben” (21).

Hoewel in het verleden reeds tegen het advies van de Raad van State in ruime dele-
gaties werden toegestaan, heeft de wetgever dit advies gevolgd, toch minstens op
het formele vlak, door artikel 58 van de wet aan te vullen met een lijst van
domeinen en hun wettelijke referenties.
In tegenstelling tot vroegere adviezen bekritiseert de Raad van State niet het feit dat
de wet gewone machtigingen en machtigingen voor bijzondere machten met elkaar
vermengt. Ongetwijfeld vindt de Raad van State in het onderhavige geval dat de
voorstelling van het voorontwerp, met concentratie van de bijzondere machten in
één enkel artikel, duidelijk en ondubbelzinnig was.

3.1.2. Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrij-
waring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

a) Het begrip bijzondere machten volgens de Raad van State
De Raad van State verklaart dat artikel 105 van de Grondwet mogelijk maakt om aan
de Koning een ruimere normatieve bevoegdheid toe te kennen dan degene waartoe
hij krachtens artikel 108 van de Grondwet (uitvoering van de wetten) gemachtigd
is. Het initiatief ligt bij de wet die machtigingswet wordt genoemd. Reeds eerder
haalden we aan dat er verschillende machtigingsniveaus bestaan.
“Gewone machtigingswetten zijn wetten die aan de Koning de regeling opdragen
van aangelegenheden die tot de residuaire bevoegdheid van de wetgever behoren” (22).
De gewone machtiging is gebonden aan een te bereiken doelstelling die duidelijk is
omschreven.

(21) Advies van de Raad van State nr. 37.983/1/3, op. cit., p. 79.
(22) Advies van de Raad van State, Kamer, zitting 1995-1996, 607/1, p. 55.
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“Een gewone machtigingswet die een bepaald domein van het overheidsoptreden in
zijn algemeenheid bestrijkt en, na telkens de krachtlijnen van de onderscheiden
onderdelen van de regeling te hebben vastgesteld, de Koning met een relatief ruime
opdracht belast, kan een ‘kaderwet’ worden genoemd” (23).

De Raad van State voegt hieraan toe dat “het feit dat de Koning daarbij gemachtigd
kan worden tot het wijzigen of aanvullen van bestaande wetten, met het karakter
van een gewone opdrachtwet niet onverenigbaar is, voor zover de opdracht van de
Koning gebonden is aan een precies omschreven, te bereiken objectief” (24).
De bijzondere machten mogen hun rechtvaardiging dan al vinden in dezelfde
grondwettelijke bron, toch onderscheiden ze zich van de gewone machtigings-
wetten, hoofdzakelijk wat hun inhoud betreft: “de met de te nemen maatregelen te
bereiken doelstellingen zijn dermate algemeen geformuleerd dat het voor een tijd
aan de Koning wordt overgelaten – vaak met uitschakeling van de procedures van
overleg of advies – om de concrete lijnen van de te bereiken doelstellingen zelf uit
te zetten, wat erop neerkomt dat aan de Koning de mogelijkheid wordt geboden
om, in de plaats van de wetgever, de krachtlijnen vast te stellen waarop het regeer-
beleid stoelt. De bijzonderemachtenwet wordt dus gekenmerkt door de toekenning,
op een groot aantal domeinen, van een verordeningsbevoegdheid aan de Koning,
die in de uitoefening van die bevoegdheid wetten kan aanvullen en wijzigen, en
daarbij over een ruime discretionaire macht beschikt” (25).

In werkelijkheid stelt J. Velaers bij de analyse van het advies van de Raad van State
vast dat deze instelling niet bij machte was om constante criteria te selecteren om
de teksten die voor advies aan hem werden voorgelegd, als bijzondere machten te
bestempelen en vooral om deze van de andere machtigingswetten te onder-
scheiden. De auteur stelt vast dat de kwalificatie “bijzonderemachtenwet” soms
aleatorisch is (26).

b) De controle van de grondwettigheid door de Raad van State
� De Raad van State controleert nogmaals de tijdsduur van de bijzondere machten.

(23) Ibid., p. 55. 
(24) Ibid., p. 55.
(25) Ibid., pp. 55 en 56.
(26) De auteur haalt als criterium aan:
- de omvang van de aan de Koning toegekende delegatie. Dit element wordt vaak als criterium

weerhouden, maar J. Velaers wijst erop dat het vaag is en ruimte laat voor variaties in de adviezen
van de Raad van State;

- een ander als doorslaggevend bestempeld element is het feit dat de wet die aan de Koning bijzon-
dere machten toekent, hem toestaat om de bestaande wetten te wijzigen, aan te vullen of te her-
roepen. Toch heeft de Raad van State de Koning soms de toestemming gegeven om de wetten te
wijzigen, aan te vullen of te herroepen op basis van een gewone machtigingswet. In andere
adviezen werd het tegendeel bevestigd, oordelende dat de delegatie van een dergelijke
bevoegdheid wees op de toekenning van bijzondere machten (op. cit., p. 348).
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� De Raad van State is van mening dat alleen uitzonderlijke of crisisomstandigheden
maken dat het uitoefenen van bijzondere machten in overeenstemming is met de
Grondwet (27). Hij voegt er evenwel aan toe dat de delegerende wetgever het
bestaan ervan dient te erkennen en erover dient te waken dat de maatregel in
overeenstemming is met het evenredigheidsbeginsel (28). De Raad van State is
van mening dat de memorie van toelichting die hem wordt voorgelegd, geen
enkel element aanbrengt dat het bestaan kan rechtvaardigen van uitzonderlijke of
crisisomstandigheden die het uitoefenen van de wetgevende macht in de weg zou
staan.

� Nog een voorwaarde voor conformiteit met de Grondwet: de machtigingswet
moet de aan de Koning toegekende bevoegdheden nauwkeurig omschrijven (29).
In de memorie van toelichting beklemtoont de wetgever de inspanningen die wer-
den geleverd om nauwkeurig te zijn, zowel op het vlak van de machtiging als op
het niveau van de richtlijnen bepaald door de wetgever om de handeling van de
regering te leiden (30). Nooit eerder had de delegerende wetgever zoveel artikels
(48 artikels) aan deze omschrijving gewijd.

� De bijzonderemachtenwet mag geenszins afbreuk doen aan de bevoegdheids-
verdeling tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten zoals die door de
Grondwet en de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellin-
gen is gevestigd. Dit is in overeenstemming met het delegatieprincipe zelf,
aangezien de gewone wetgever geen bevoegdheid heeft om de Grondwet en de
bij bijzondere meerderheid goedgekeurde wetten te wijzigen.

� De Raad van State bekritiseert het feit dat het wetsontwerp een vermenging is van
bepalingen die niet verder lijken te gaan dan het aan de Koning toekennen van
een gewone machtiging, en bepalingen die bijzondere machten toekennen.
Om dit verwijt terzijde te schuiven werpt de wetgever in zijn memorie van
toelich-ting tegen dat het criterium om het onderscheid te maken tussen de
gewone machtigingswet en de bijzonderemachtenwet in de jurisprudentie van de
Raad van State vaag is (31).

(27) F. Delpérée, op. cit., p. 773, nr. 915, bekritiseert deze sfeer van dramatisering in verband met
het uitoefenen van de bijzondere machten.
(28) De omstandigheden kunnen het geheim zijn dat voor sommige economische of financiële maat-
regelen nodig is. Doorgaans gaat het echter om hoogdringendheid.
(29) Sommige auteurs laten niet na om te beklemtonen hoe tegenstrijdig het is om voor de bijzon-
dere machten een nauwkeurige beschrijving te eisen wanneer ze op een groot aantal domeinen
betrekking hebben en tot doel hebben om aan de Koning een ruimschoots discretionaire macht toe
te kennen (zie J. Velaers, op. cit,. p. 359, nr. 31 en hierna de jurisprudentie van de Conseil constitu-
tionnel in Frankrijk).
(30) Kamer, zitting 1995-1996, 607/1, p. 4.
(31) Kamer, ibid., p. 3. 
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� Tot slot stelt de Raad van State vast dat het ontwerp aan de Koning bijzondere
machten wil toekennen op domeinen die geen verband houden met de doel-
stellingen die aan de basis van het ontwerp liggen. Daardoor rijst de vraag welke
de limieten zijn van de bevoegdheden die aan de Koning worden toevertrouwd,
en hoe het staat met de rechtvaardiging die door de Grondwet is vereist voor het
toekennen van deze bevoegdheden. De regering heeft met deze opmerking reke-
ning gehouden en uit het ontwerp die artikels verwijderd die buiten het kader van
de globale doelstelling van het ontwerp vallen, met name de modernisering van
de sociale zekerheid en de vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pen-
sioenstelsels (32).

3.1.3. Wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden
tot deelname van België aan de Europese economische en monetaire unie

a) De uitzonderlijke omstandigheden
In dit verband argumenteerde de regering als volgt:
“Begin 1998 wordt de definitieve lijst opgesteld van de lidstaten van de Europese
Unie die in aanmerking komen voor toetreding tot de muntunie. De budgettaire ver-
wezenlijkingen van eind 1997 zijn in dit verband doorslaggevend.
Daarom is het belangrijk dat op om het even welk ogenblik snel en doeltreffend kan
worden ingegrepen in technische materies teneinde de doelstellingen die
nauwkeurig in het Verdrag van Maastricht aangaande het begrotingstekort zijn
geformuleerd, te bereiken en deze bovendien te bereiken binnen een zeer strikt tijd-
schema. Voor de begroting van 1996 alsook voor die van 1997 is het derhalve
noodzakelijk om elke risicofactor uit te sluiten” (33).

In het onderhavige geval voorziet de wetgever een delegatieperiode die tot 15
maanden kan gaan. Dat lijkt misschien lang, maar deze maatregel wordt, aldus de
Raad van State, verzacht door het feit dat de wetgever op regelmatige tijdstippen
tussenbeide komt om de tijdens de voorafgaande periode genomen besluiten te
bekrachtigen.

b) Belang van het toepassingsgebied van de bijzondere machten, geïllustreerd met
een voorbeeld
De Raad van State wijst erop dat de gedelegeerde aangelegenheden op een formele,
nauwkeurige en uitputtende wijze dienen te worden beschreven.
In het onderhavige geval vergelijkt de wetgever de aan de Koning toegekende
bevoegdheden met de te bereiken doelstellingen (34). De Raad van State oordeelt

(32) Kamer, op. cit., zitting 1995-1996, 607/1, p. 5.
(33) Memorie van toelichting, Kamer, zitting 1995-1996, 608/1, p. 3.
(34) F. Delpérée, op. cit., p. 774, merkte op dat de wetgever, afhankelijk van de wetten, de bijzon-
dere machten omschreef, hetzij door de aangelegenheden te bepalen die het voorwerp zouden uit-
maken van reglementaire bepalingen, hetzij door de doelstellingen en objectieven op te geven waar-
voor de bijzondere machten werden toegekend. In het onderhavige geval eist de Raad van State
beide (R.S. Kamer, zitting 1995-1996, 608/1 p. 20).
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dat de bevoegdheden in het onderhavige geval uiterst algemeen en onnauwkeurig
zijn. Het belang van een duidelijke omschrijving van de machtigingsdomeinen komt
vooral tot uiting wanneer verschillende bijzonderemachtenwetten tegelijkertijd
worden ingevoerd, zoals hier het geval is.

De afdeling wetgeving van de Raad van State had opgemerkt dat de bevoegdheids-
verdeling tussen twee bijzonderemachtenwetten van 26 juli 1996 een probleem vorm-
de, namelijk de exacte afbakening van het toepassingsgebied van de wet tot mo-
dernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels en de onderhavige wet strekkende tot realisatie van de
budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese economische en
monetaire unie (35).
Dit probleem lijkt uit te lopen op een beroep tot nietigverklaring voor het Arbitrage-
hof waarbij de wettelijke grondslagen van de bekrachtigingswet van 26 juni 1997 in
het geding worden geroepen. We vermelden in dat verband ook nog het besluit van
28 januari 1999, 9/99, omwille van de volledigheid in verband met dit thema.

De eisers hielden staande dat het KB van 4 februari 1997 houdende de vaststelling
voor het jaar 1997 van een heffing op de omzet van sommige farmaceutische pro-
ducten teneinde de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging te
financieren, en de bekrachtigingswet van 26 juni 1997 geen wettelijke grondslagen
vonden in de hoger genoemde wetten van 26 juli 1996.

Het Hof licht dit nader toe:
“De Koning blijkt zich dus te hebben gebaseerd op de ruimere machtiging die hem
wordt gegeven door de wet van 26 juli 1996; deze wet streeft een budgettair doel
na om een maatregel te nemen die de Koning kon nemen ter uitvoering van de wet
van dezelfde dag, die een doelstelling met betrekking tot de sociale zekerheid na-
streeft.
(…)
Wanneer verschillende wetten de Koning machtigen om bepaalde maatregelen te
nemen, is een verkeerde verwijzing in het opschrift of in de aanhef van een besluit
niet voldoende om dat besluit onwettig te maken indien blijkt dat de Koning binnen
de perken van de bevoegdheden is gebleven die hem door die wetten worden
toegekend.
(…)
Daaruit volgt dat, wanneer de Koning maatregelen neemt die steunen op de budget-
taire doelstelling vervat in een van de wetten van 26 juli 1996, hij niet de maat-
regelen kan miskennen die eigen zijn aan de sociale zekerheid en waarvan de bij-
zondere doelstelling is gedefinieerd in de andere wet van dezelfde dag, die specifiek
die aangelegenheid als onderwerp heeft. Maar hij overschrijdt zijn bevoegdheden
niet door op de machtiging die hem op begrotingsvlak wordt gegeven, een maat-

(35) Advies van de Raad van State, Kamer, zitting 1995-1996, 608/1, p. 20, nota 1.
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regel te laten steunen die verband houdt met de sociale zekerheid, aangezien die
maatregel niet onverenigbaar is met de maatregelen die hij gemachtigd was in die
aangelegenheid te nemen bij artikel 10, 4°, van de wet van 26 juli 1996, dat
betrekking heeft op de sociale zekerheid.”

3.1.4. Wet van 27 maart 1986 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan
de Koning
We vermeldden reeds dat een groot deel van de bijzondere machten die door de
onderhavige wet worden toegekend, afhankelijk is van een interprofessioneel
akkoord dat uiterlijk op 31 juli 1986 moest worden afgesloten voor de jaren 1987,
1988 en 1989.
Het gaat om een voorwaardelijke bevoegdheid, in die zin dat de Koning die maat-
regelen kan nemen die hij nuttig acht, indien het interprofessionele akkoord niet
door de Nationale arbeidsraad zou zijn goedgekeurd of indien het ontoereikend zou
zijn wat de door de regering bepaalde doelstellingen betreft, waardoor de regering
het niet verplicht zou maken.

De Raad van State verzoekt de wetgever om nauwkeurigere aanwijzingen inzake de
draagwijdte van de bevoegdheid van de Koning. Indien het niet mogelijk is om dat
binnen het ontwerp zelf te doen, wordt verzocht om aanwijzingen te geven in de
memorie van toelichting.
Omschrijvingen die gebruik maken van voorbeelden en van de uitdrukking “met name”
voldoen niet aan de door artikel 105 van de Grondwet vereiste nauwkeurigheid. 
Aangaande de periode waarvoor bijzondere machten worden toegekend – afhanke-
lijk van de aangelegenheden 10 of 13 maanden – heeft de Raad van State een wijzi-
ging bekomen. De wetgever heeft deze periode in artikel 4 van de wet verkort (36).

Het probleem van de terugwerkende kracht van de bepalingen houdt vaak verband
met de kwestie van de bijzondere machten, dikwijls geeft de wet die bijzondere
machten toekent, de Koning de toestemming om maatregelen met terugwerkende
kracht in te voeren. In het onderhavige geval geeft artikel 4 van de wet de Koning
de toestemming om de maatregelen die hij zal nemen, met terugwerkende kracht te
doen uitvoeren, met uitzondering van de bepalingen die tot overtredingen leiden of

(36) De Raad van State herneemt een reeds eerder uitgedrukt standpunt en verklaart dat het Par-
lement zich dient uit te spreken over de vraag of crisisomstandigheden rechtvaardigen dat een
beroep wordt gedaan op het toekennen van bijzondere machten aan de Koning en zo ja, voor welke
duur. De beoordelingsbevoegdheid van het Parlement is evenwel niet onbeperkt. In de veronder-
stelling dat het Parlement zou overwegen om een beoordeling uit te spreken die duidelijk de feite-
lijke omstandigheden zou vertekenen of niet in verhouding daarmee zou staan, zou de Raad van
State, indien hij zou worden geraadpleegd, het bezwaar van ongrondwettigheid kunnen en moeten
opwerpen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn indien een wet bijzondere machten zou toekennen
voor een uitermate lange periode, bijvoorbeeld voor een hele legislatuur. (R.S., Kamer, zitting 1985-
1986, 128/2, p. 15).
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straffen krachtens het wetboek van strafrecht verzwaren, en die bepalingen die
administratieve en burgerlijke sancties met zich meebrengen of verzwaren die geen
terugwerkende kracht kunnen hebben (37).

De regering, die de opmerking van de Raad van State bevestigt, heeft haar ontwerp
op dit gebied gewijzigd en voegt hieraan toe: “De Regering beklemtoont dat ze
evenmin als in het verleden van plan is om aan elk bijzonderemachtenbesluit een
terugwerkende kracht te verlenen. Ze zal de mogelijkheid van terugwerkende
kracht met behoedzaamheid gebruiken om een maximum aan rechtszekerheid te
garanderen” (38).

3.1.5. Wet van 6 juli 1983 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan de
Koning
De Raad van State bekritiseert ook hier hoe onnauwkeurig sommige aangelegen-
heden werden omschreven, met doelstellingen als de groei van de overheidsuit-
gaven beperken (artikel 1, 1°); bij gebrek aan andere indicaties inzake de aange-
legenheden waarvoor de Koning tussenbeide kan komen, kan men hieruit afleiden
dat elke aangelegenheid kan worden bedoeld voor zover de meeste tussenkomsten
van de Staat met uitgaven gepaard gaan. Om deze bezwaren te weerleggen heeft de
wetgever artikel 1 van de wet aangevuld.
Aan de andere kant dient elke referentie naar een regeringstekst, zoals de algemene
toelichting van een nog niet aan het Parlement voorgelegde begroting, uit de
machtigingswet te worden verwijderd, aangezien de omvang van de toekenning van
bevoegdheden niet mag afhangen van een toekomstige tekst die wordt opgesteld
door de uitvoerende macht, aan wie de bijzondere machten zijn toegewezen (39).

3.1.6. Wet van 2 februari 1982 tot toekenning van bepaalde bijzondere machten aan
de Koning
De Raad van State bekritiseert in het algemeen het gebrek aan nauwgezetheid bij de
machtiging aan de Koning, “maar vooral wat de opslorping van de werkloosheid en
het financiële evenwicht van de sociale zekerheid betreft, stelt de tekst niet of
slechts moeilijk in staat om de omvang van de bijzondere machten waarover de
Koning beschikt, te meten. Waarschijnlijk verwijst de memorie van toelichting naar

(37) Onder voorbehoud van de beperkingen die in artikel 4 zijn opgenomen, beklemtoont de Raad
van State dat de wetgever van het principe van niet-retroactiviteit kan afwijken en de Koning de
bevoegdheid kan geven om hiervan af te wijken. De Raad van State zet de wetgever er evenwel toe
aan om op dit domein behoedzaam te handelen om te vermijden dat de rechtszekerheid wordt
aangetast. Deze scheidingen zijn des te erger naarmate de periode van de terugwerkende kracht
langer is (R.S. op. cit., p. 25).
(38) Memorie van toelichting, Kamer, zitting 1985-1986, 128/2, p. 10.
(39) R.S., Kamer, zitting 1982-1983, 643/1, p. 17.
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het regeerakkoord dat erbij is aangehecht. Maar ook al wordt toegegeven dat het
regeerakkoord daardoor, ondanks het feit dat het een andere doelstelling heeft,
wordt beschouwd als een integraal deel van de memorie van toelichting, dan nog
kan de commentaar die in de memorie van toelichting bij een wetsontwerp wordt
gegeven, niet dienen om de door de wet bepaalde regel aan te vullen of, zoals hier
het geval is, om er een concrete inhoud aan te geven, ook al is dat dan nuttig in
geval van interpretatiemoeilijkheden” (40).

3.2. DE WETTEN TER BEKRACHTIGING VAN DE BIJZONDEREMACHTENBESLUITEN
De Raad van State gaf ook zijn advies aangaande de wetten ter bekrachtiging van de
bijzonderemachtenbesluiten (41). Door de noodzaak om dringend zijn advies te
geven houdt de Raad van State het in een eerste periode bij enkele technische
opmerkingen over terecht formeel genoemde wetten. Deze adviezen bevatten dan
ook geen element dat onze aandacht verdient.
De bijzondere machten die door de hoger genoemde wetten van 26 juli 1996 aan de
Koning werden toegekend, maakten echter het voorwerp uit van bekrachtigings-
wetten op datum van respectievelijk 13 juni 1997, 26 juni 1997 en 12 december
1997. Deze wetten werden door de Raad van State grondig onderzocht.

a) De gevolgen van de bekrachtigingswet
In zijn advies aangaande de bekrachtigingswet van 26 juni 1997 waarschuwt de
Raad van State tegen hinderlijke bekrachtigingen en verzoekt hij de wetgever om na
te gaan “of alle bepalingen van een bijzonderemachtenbesluit dienen te worden
bekrachtigd, en of sommige daarvan, die andere wettelijke grondslagen hebben dan
de wet in ontwerp, hun aard van eenvoudige handeling van de uitvoerende macht
dienen te behouden” (42).

Als logisch gevolg van de wetgevende bekrachtiging vermeldt de Raad van State in
zijn advies aangaande de wet van 26 juni 1997 ook dat de bekrachtiging een oplos-
sing biedt voor de onwettigheid van de bijzonderemachtenbesluiten die zonder wet-
telijke grondslagen werden genomen (43).

(40) R.S., Kamer, zitting 1981-1982, 28/1, p. 5.
(41) Voor een onderzoek van de door de wetgever gebruikte terminologie, zie F. Dehousse, op. cit.,
J.T., 2 juni 1984, p. 360, nr. 22, die vaststelt dat de wetgever oorspronkelijk sprak van ratificatie (zie
wet van 2 februari 1982 en wet van 6 juli 1983). Voor de latere wetten is sprake van bekrachtiging.
Zie ook M. Leroy, op. cit., p. 174. Aan dit debat, dat geen louter terminologische discussie is, moeten
opmerkingen van H. Simonart en J. Salmon worden toegevoegd, die van oordeel zijn dat de term
“bekrachtigingswet” onduidelijk is: “De tolk dient te noteren dat het werkwoord “bekrachtigen”
wordt gebruikt in het kader van een wettelijke ratificatie, maar ook als bevestiging in strike zin. Van-
daar het gevaar voor verwarring. Het zou goed zijn indien de wetgever zich ervan zou weerhouden
om dit werkwoord te gebruiken in gevallen van validering in strikte zin; het werkwoord “valideren”
zou gepaster zijn. Ook zou het verstandig zijn indien hij zich beperkte tot het gebruik van het woord
“ratificeren” daar waar hij door ratificatie wil optreden (zoals wanneer hij bijzondere-
machtenbesluiten bekrachtigt)”; in “Les validations législatives et le contrôle de la Cour d’arbitrage”,
J.T., 5 maart 1994, pp. 199 en 200, nr. 12.
(42) R.S., Kamer, zitting 1996-1997, 997/1, p. 20.
(43) R.S., Kamer, zitting 1996-1997, 997/1, p. 20.
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In die zin dekt de wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen, artikel
111 tot 114 – voor zover deze wet een bekrachtiging is van de bijzonderemachten-
besluiten genomen krachtens artikel 58, §2, 2e lid van de wet van 27 april 2005
betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende
diverse bepalingen inzake gezondheid – de eventuele onwettigheid van de konink-
lijke besluiten.
De afdeling wetgeving van de Raad van State had geoordeeld dat de uitzonderlijke
bijdrage van 1,5% van het omzetcijfer ten laste van de Geneesmiddelenindustrie,
ingevoerd door het KB van 10 augustus 2005 tot wijziging van artikel 191 van de
wet van 14 juli 1994, eerder diende te worden gezien als een belasting dan als een
socialezekerheidsbijdrage. Bijgevolg beval de Raad van State aan om deze bijdrage
door middel van een wet in te voeren (44).
Hoewel de regering haar ontwerp van koninklijk besluit heeft behouden, wordt elke
twijfel aangaande de wettelijke grondslagen ervan met terugwerkende kracht terzijde
geschoven door de wetgevende bekrachtiging door de hoger genoemde wet van 27
december 2005.

De Raad van State merkt op dat de bekrachtigingswet van 13 juni 1997 tegelijkertijd
betrekking heeft op de bijzonderemachtenbesluiten en de gewone reglementaire
beschikkingen, die, door de bekrachtiging ervan, kracht van wet krijgen. Bij de
besluiten die ter bekrachtiging (artikel 11, 12 en 14 van de wet van 13 juni 1997) en
voor advies van de Raad van State werden voorgelegd, behoren meer bepaald een
bijzonderemachtenbesluit van 16 december 1996 en gewone koninklijke besluiten
waaraan de wet poogt om wettelijke grondslagen te verstrekken. Nauwkeuriger
gesteld: terwijl artikel 13 van deze wet een gewone wijzigingsbepaling is, is artikel
11, 2e lid een bepaling die een bijzonderemachtenbesluit bekrachtigt (ratificeert) en
de artikels 12 en 14 dienen te worden beschouwd als gewone wetgevende vali-
deringen, bestemd om een onwettigheid ab initio te dekken. Wat deze koninklijke
besluiten gemeenschappelijk hebben, is dat ze betrekking hebben op de soli-
dariteitsbijdrage op pensioenen, die door artikel 68 van de wet van 30 maart 1994
houdende sociale bepalingen werd ingevoerd.

b) Het advies van de Raad van State aangaande twee wetgevende valideringen

1) De hoger genoemde solidariteitsbijdrage op pensioenen
De Raad van State wijst op het volgende:
“Voor zover het ontwerp de bekrachtiging van een aantal koninklijke besluiten voor-
ziet vanaf het ogenblik waarop ze in voege treden, wordt geoordeeld dat deze laatste
kracht van wet hebben. Daaruit volgt dat deze besluiten, ook voor het verleden, wor-
den onttrokken aan de rechterlijke controle van de gerechtshoven en rechtbanken
(artikel 159 van de Grondwet) en van de afdeling administratie van de Raad van State
(artikel 14 van de gecoördineerde wetten over de Raad van State)” (45).

(44) R.S., advies 38.679/1 van 12 juli 2005, gepubliceerd in het B.S. van 20 september 2005, p.
40535 en volgende.
(45) R.S., Kamer, zitting 1996-1997, 925/1, pp. 27 en 28.
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Verwijzend naar de rechtspraak van het Arbitragehof verklaart de Raad van State dat
de wetgever het uitoefenen van een bevoegdheid die hem expliciet werd voorbe-
houden, niet kan worden ontzegd omdat een overheidsbepaling die door de wet is
bekrachtigd, voor het gerecht zou worden betwist (46).

De Raad van State aanvaardt het principe dat door het Arbitragehof wordt aange-
haald: afhankelijk van de enige of hoofddoelstelling van het wetsontwerp en de
terugwerkende kracht ervan, moet worden nagegaan of de afloop van een of meer
gerechtelijke procedures in een welbepaalde zin wordt beïnvloed of dat rechts-
colleges verhinderd worden zich uit te spreken over een aanhangig gemaakte
rechtsvraag, zonder dat uitzonderlijke omstandigheden een aanvaardbare verantwoor-
ding kunnen bieden voor dit optreden (47).
Toch weigert de Raad van State om zich uit te spreken over de doelstelling van het
wetsontwerp ten overstaan van de gerechtelijke procedures die er de invloed van
zouden kunnen ondergaan, onder het voorwendsel dat de hem toegekende termijn
te kort is. Door dit advies van de Raad van State en het volgende advies over een ver-
want onderwerp naast elkaar te plaatsen, kunnen we vaststellen dat de Raad van
State er hier de voorkeur aan geeft om de zaak aan het Arbitragehof over te laten,
dat zich later over de kwestie moet uitspreken via het arrest van 15 juli 1998 86/98;
dit arrest wordt in deel 4 besproken.

2) De bijzondere en eenmalige bijdrage voor sociale zekerheid, “bijdrage RVA”
genoemd
De Raad van State werd verzocht om advies te geven aangaande het ontwerp voor
de bijzonderemachtenwet die later de wet van 6 juli 1983 werd, in verband met
artikel 7 van het ontwerp, dat drie koninklijke besluiten genomen uit hoofde van de
wet van 2 februari 1982 wilde bekrachtigen. Deze koninklijke besluiten betroffen de
bijzondere en eenmalige bijdrage voor sociale zekerheid, “bijdrage RVA” genoemd.
De oorspronkelijke wet van 2 februari 1982 had niet voorzien om deze besluiten
door een wet te laten bekrachtigen.
De Raad van State stelt in de eerste plaats vast dat deze drie besluiten het voorwerp
uitmaken van een beroep op nietigverklaring voor de Raad van State.

Vervolgens merkt de Raad van State op dat de geplande bekrachtiging van deze
koninklijke besluiten niet van tevoren door de wetgever werd aangekondigd. “Voor
zover de wettigheid van de koninklijke besluiten die men bekrachtigd wenst te zien,
wordt betwist, hetzij rechtstreeks door een beroep tot nietigverklaring voor de Raad
van State, hetzij door toedoen van een exceptie van onwettigheid opgeworpen voor
een rechtbank (…), worden zij derhalve geanalyseerd in een onvoorziene
tussenkomst van de wetgever in instanties die hangende zijn bij de rechtbanken.

(46) Arbitragehof, 21 oktober 1993, nr. 73/93, considerans B. 2.
(47) R.S., Kamer, zitting , op. cit., p. 28.
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Een dergelijke tussenkomst van de wetgever in het rechterlijke ambt valt overigens
moeilijk te verzoenen met de principes van scheiding der machten en de onafhanke-
lijkheid van de rechter bij het uitoefenen van zijn ambt; deze grondslagen van ons
publiekrecht zijn door de Grondwet bekrachtigd” (48).

Het door de Raad van State bekritiseerde artikel 7 is een bepaling voor wetgevende
validering geschoven in een delegatiewet voor bijzondere machten.
Indien de bekritiseerde bepaling door zijn terugwerkende kracht buiten de context
blijkt te liggen (de andere wetsbepalingen beslissen voor de toekomst), ligt het daar-
entegen dan niet in de aard van een wettelijke bepaling die betwiste koninklijke
besluiten valideert, om te worden aangenomen zonder dat de wetgever van tevoren
een dergelijk voornemen heeft geuit? 
Hoe het ook zij, de wetgever heeft met de basiskritieken van de Raad van State
rekening gehouden en het ontwerp van artikel 7 uit de wet verwijderd.

4. DE BIJZONDERE MACHTEN IN HET LICHT VAN DE RECHTSPRAAK VAN HET
ARBITRAGEHOF

We merken hierbij op dat de onderzochte arresten kunnen voortvloeien uit zowel
de geschillen tot nietigverklaring als de arresten naar aanleiding van de prejudiciële
vraag gesteld door de gerechtshoven en rechtbanken van de rechterlijke orde en
door de Raad van State, afdeling administratie.

4.1. BEVOEGDHEID VAN HET ARBITRAGEHOF TEN AANZIEN VAN DE BIJZONDERE-
MACHTENBESLUITEN
� De bijzonderemachtenbesluiten maken deel uit van de door het Arbitragehof

gecontroleerde normen wanneer deze besluiten het voorwerp uitmaken van een
bekrachtiging door de wet, die hieraan precies daardoor kracht van wet verleent.
Het Hof heeft herhaaldelijk gecontroleerd of de door de wet bekrachtigde bijzon-
deremachtenbesluiten (besluiten van 17 oktober 1995 70/95; 28 november 2001
152/2001en 21 september 2005 145/2005) in overeenstemming zijn met artikel
10 en 11 van de Grondwet.

� A contrario, een volmachtenbesluit is, tot de bekrachtiging ervan door de wet-
gevende macht, een reglementaire handeling. Wanneer de bekrachtigingswet het
bijzonderemachtenbesluit bekrachtigt met ingang van de dag van zijn inwer-
kingtreding, verklaart het Hof dat: “aangezien het KB (...) het voorwerp is geweest
van een wettelijke bekrachtiging in overeenstemming met de vereisten van de
machtigingswet, is het zelf een wettelijke norm geworden vanaf de datum van de
inwerkingtreding ervan. Die bekrachtiging ontslaat het Hof er niet van mid-
delen te onderzoeken volgens welke de wet, die zich de bepalingen

(48) R.S., Kamer, zitting 1982-1983, 643/1 p. 22.
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van het koninklijk besluit eigen heeft gemaakt, een van de grondwettelijke
bepalingen zou schenden waarvan het Hof de inachtneming dient te verzekeren.
Maar het Hof dient niet de formele onregelmatigheden te onderzoeken waardoor
het koninklijk besluit zou zijn aangetast vóór de bekrachtiging ervan (aangezien
het koninklijk besluit niet voor advies werd voorgelegd aan de afdeling wetgeving
van de Raad van State), ook al worden deze voorgesteld als zijnde schendingen
van artikel 10 en 11 van de Grondwet”. Dienovereenkomstig verklaart het Hof een
dergelijk middel als zijnde niet-ontvankelijk (arrest van 9 juni 1999 61/99) (49).

� Wanneer de machtigingswet niet heeft voorzien dat de koninklijke besluiten aan
wetgevende bekrachtiging onderhavig zouden zijn, kan men niet veronderstellen
dat een dergelijke machtigingswet een vervroegde en impliciete wetgevende
bekrachtiging inhoudt van de handelingen die werden verricht om ze uit te
voeren (arrest van 5 december 2002 178/2002).
Daarentegen is het Hof wel bevoegd om naar aanleiding van een prejudiciële
vraag te berechten over een bijzonderemachtenbesluit dat niet bestemd was om
te worden bekrachtigd, maar dat werd gewijzigd door een ander, wel door een
wet bekrachtigd bijzonderemachtenbesluit. Het Hof oordeelt dat de wetgever
zich door de bekrachtigingswet de eerste bepaling heeft toegeëigend (arrest van
20 januari 1999 6/99).
Logischerwijze heeft het Arbitragehof, op grond van artikel 142 van de Grondwet
en artikel 1 van de wet van 6 januari 1989, niet de bevoegdheid om een koninklijk
besluit te doen naleven (arrest van 3 december 1998 120/98).

� Als bij het Hof een beroep tot nietigverklaring aanhangig wordt gemaakt, bestaat
er twijfel over de draagwijdte die de nietigverklaring moet hebben. Het Hof heeft
in sommige gevallen de door de wetgever bekrachtigde besluiten nietig verklaard,
met de volgende motivering: “Een koninklijk besluit genomen krachtens een bij-
zonderemachtenwet is een handeling van de uitvoerende macht die door de
hoven en rechtbanken op grond van artikel 159 van de Grondwet aan de wet kan
worden getoetst en waartegen een beroep wegens machtsoverschrijding bij de
afdeling administratie van de Raad van State openstaat. De bekrachtiging door de
wetgever van een bijzonderemachtenbesluit heeft tot gevolg dat het besluit aan
het rechterlijke wettigheidstoezicht wordt onttrokken en dat het niet langer een
voor annulatieberoep bij de Raad van State vatbare handeling is. Door de
bekrachtiging wordt het bijzonderemachtenbesluit beschouwd als gelijkgesteld
met een wet en komt de inhoud ervan in aanmerking voor beoordeling door het
Hof krachtens artikel 1, §1 van de wet van 28 juni 1983, die is uitgevaardigd ter
uitvoering van artikel 142 van de Grondwet” (arresten van 8 juni 1988 58/88, even-
eens geciteerd door M. Leroy, op. cit., p. 185; 15 juli 1998, 86/98).

(49) M. Leroy verklaart dit standpunt van het Hof door het feit dat het sommige onwettigheden op
het vlak van procedure begaan tijdens de uitwerking van het aangevochten reglement, niet kan
bestraffen, op. cit., p. 192.
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In zijn arresten van 26 mei 1999 52/99 en 17 juni 1999 68/99 beperkt het Hof
zich evenwel tot de nietigverklaring van de bekrachtigingswet. M. Leroy pre-
ciseert in verband met het hoger genoemde arrest 52/99: “Zodra de bekrachti-
gingswet nietig werd verklaard, blijft het koninklijk besluit als verordening
bestaan; het is niet noodzakelijkerwijze onwettelijk en het is aan de rechters voor
de wettelijkheid van de verordeningen om zich hierover uit te spreken.” Deze
redenering is ons inziens vatbaar voor kritiek, op basis van het aangevoerde arrest.
De oorspronkelijke grond voor de nietigverklaring van de bekrachtigingswet lag
immers in het feit dat de Koning volgens het Hof het machtigingskader dat hem
door de bijzonderemachtenwet was toegekend, had overschreden. Gezien het
ruimschoots formele karakter van de bekrachtigingswetten, is het vaak het bijzon-
deremachtenbesluit dat een probleem vormt. Is het, zodra het Hof vaststelt dat
het koninklijk besluit de Grondwet niet naleeft, nog zinvol om het onderzoek
ervan voor andere jurisdicties voort te zetten? (50)

4.2. ANALYSE VAN DE BIJZONDEREMACHTENWETTEN TEN OVERSTAAN VAN DE
MACHTIGINGSWET
� Het Hof is bevoegd om na te gaan of de machtigingswet voldoende nauwkeurig is,

of de Koning de machtigingsperiode heeft nageleefd en of hij zich heeft gehouden
aan de door de wetgever vastgelegde doelstelling (arrest van 10 juli 2002
124/2002).

� Het Hof preciseert dat het koninklijk besluit dat ingevolge een volmachtenwet
werd genomen en aan de Koning de macht verleent om uiteenlopende maatrege-
len te nemen, niet kan worden geïnterpreteerd als een toestemming aan de Ko-
ning om aan zichzelf nieuwe bijzondere machten af te vaardigen, zonder beperk-
ing in de tijd: de genoemde maatregelen zullen, behalve indien anders vermeld,
het voorwerp uitmaken van gewone koninklijke besluiten die geen wetsbepalin-
gen kunnen wijzigen, intrekken, vervangen of aanvullen en die aan de algehele
controle van de gerechtshoven en gerechtsbanken zijn onderworpen; ze worden
genomen op basis van een machtiging waarvan het voorwerp niet kan worden
verward met dat van de machtiging die vervat zit in de bijzonderemachtenwet en
die bijgevolg niet kan worden beschouwd als zijnde onbeperkt verlengd (51)
(arrest van 13 februari 2002 37/2002).

(50) Op deze vraag antwoordt M. Leroy dat een nietigverklaring beperkt tot de machtigingswet meer
in de lijn ligt van de logica en de verdeling van de rechterlijke bevoegdheden (op. cit., p. 198). F.
Dehousse beaamt dat de bijzonderemachtenbesluiten niet onderhavig zijn aan de controle van het
Arbitragehof; wel suggereert hij om de artikels 141 en 142 van de Grondwet te wijzigen teneinde het
Arbitragehof in staat te stellen om zijn controle op de bijzonderemachtenbesluiten uit te oefenen
(op. cit., J.T. 2 juni 1984, p. 360, nr. 24).
(51) De afdeling wetgeving van de Raad van State heeft zich eerder in die zin uitgedrukt (advies over
KB nr. 253 van 31 december 1983 tot wijziging van KB nr. 179 van 30 december punt 5 (B.S. 21 januari
1984, p. 868).
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� De uitdrukkelijke machtiging door de bijzonderemachtenwet en de bekrachtiging
achteraf door de wetgever zijn elkaar aanvullende voorwaarden opdat de Koning
een bevoegdheid kan uitoefenen die de Grondwet aan de wetgever heeft voor-
behouden, met name, in het onderhavige geval, de rechten en plichten van de
militairen regelen, een bevoegdheid die in artikel 182 van de Grondwet vermeld
staat. De wet kan geen koninklijk besluit bekrachtigen indien de machtiging daar-
toe ontbreekt (arrest van 17 juni 1999 68/99). In zijn onderzoek naar de confor-
miteit van het KB van 23 december 1996 met artikel 2 en 15 van de wet van 26
juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leef-
baarheid van de wettelijke pensioenstelsels, meldt het Hof dat het hoger
genoemde koninklijk besluit het voorwerp heeft uitgemaakt van een wetgevende
bekrachtiging en dat het wel degelijk zijn grondslag vindt in artikel 15 van de
hoger genoemde machtigingswet, dat de maatregel waardoor pensioenen die
lager liggen dan een jaarminimum, niet langer worden uitbetaald, bijdraagt tot de
modernisering van het beheer van de sociale zekerheid door toedoen van een
vereenvoudiging van de administratieve verplichtingen, wat een van de basis-
principes is van de hoger genoemde machtigingswet (arrest van 21 september
2005 145/2005).

� Bovendien bevestigde het Arbitragehof een standpunt dat eerder door de auteurs
en de afdeling wetgeving van de Raad van State was ingenomen inzake de be-
kwaamheden die door de Grondwet uitsluitend aan de wetgever worden toege-
kend, bijvoorbeeld op fiscaal vlak. Net zoals in de twee eerder geciteerde arresten
gaat het om het vrij frequent voorkomende geval waarbij de machtigingswet de
Koning toestaat om dergelijke aangelegenheden aan te vullen of te wijzigen. Na te
hebben meegedeeld dat een dergelijke delegatie principieel verboden is, voegt
het Hof hier nog aan toe dat de bijzondere machten in het onderhavige geval door
de noodzaak gerechtvaardigd zijn, om België in staat te stellen te gelegener tijd
deel uit te maken van de Europese economische en monetaire unie. Daar komt bij
wijze van garantie nog het feit bij dat werd voorzien om de door de Koning
genomen maatregelen door de wetgevende macht te laten onderzoeken binnen
een relatief korte termijn (arrest van 17 maart 1999 36/99).

� Daarentegen heeft het Hof een fiscale bepaling nietig verklaard die van diezelfde
bijzonderemachtenwet deel uitmaakt en waardoor de Koning de werking van de
niet binnen de voorziene termijn bekrachtigde koninklijke besluiten kan verlen-
gen, een bekrachtiging voor de periode tussen de dag van inwerkingtreding en de
uiterlijke datum waarop ze hadden moeten zijn bekrachtigd (arrest van 18 febru-
ari 1998 18/98).

4.3. HET TOEZICHT VAN HET ARBITRAGEHOF OP DE BEKRACHTIGINGSWETTEN
� Op grond van artikel 142 van de Grondwet heeft het Hof, dat een uitspraak doet

over een beroep tot nietigverklaring, de bevoegdheid om de conformiteit van de
wetten ter bekrachtiging van de bijzonderemachtenwetten met de bijzondere wet
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van 8 augustus 1980 te controleren voor zover deze bevoegdheden tussen de
gewesten en de nationale overheid verdeelt. In een dergelijke context vernietigde
het Hof sommige maatregelen van een bekrachtigingswet en de bekrachtigde
koninklijke besluiten, aangezien ze in strijd zijn met de bevoegdheidsverdeling
tussen gewesten en Staat op het vlak van de plaatsing van de werklozen (arrest
van 2 februari 1989 2/89).

� Inzake de interferentie van de bekrachtigingswet op de bij de gerechtshoven en
gerechtsbanken aanhangige procedures of de bij de Raad van State aanhangige
procedures voor beroep tot nietigverklaring, had het Arbitragehof de kans om
zich bij verschillende gelegenheden uit te drukken. In dit verband leidt een
bekrachtigingswet van bijzonderemachtenbesluiten minder tot problemen met
schending van het principe van rechtszekerheid ten gunste van de burgers, voor-
zover de bekrachtiging, in dit geval, uitdrukkelijk in de machtigingswet is
voorzien. Deze kan terugwerkende kracht hebben en daardoor de Raad van State,
bij wie een beroep aanhangig wordt gemaakt, onbevoegd maken (arrest van 28
januari 1999 9/99). Dit geldt echter alleen indien de bekrachtiging binnen de door
de machtigingswet voorziene termijn volgt, en niet indien het om een laattijdige
bekrachtiging gaat (arrest van 17 juli 2003 100/2003).
In een ander arrest preciseert het Hof: “De omstandigheid dat de bekrachtigde
koninklijke (bijzonderemachten)besluiten het voorwerp zijn van een beroep tot
vernietiging voor de Raad van State en dat de bekrachtiging ervan tot gevolg zou
hebben dat die jurisdictie onbevoegd zou worden om die beroepen te behande-
len, kan de wetgever er niet van weerhouden een bevoegdheid uit te oefenen die
hij zich uitdrukkelijk heeft voorbehouden. De bekrachtigingswet kan dien-
overeenkomstig niet worden geacht tot doel te hebben, koninklijke besluiten
waarvan de verzoekende partijen voor de verwijzende rechter beweren dat ze
onwettig zijn, geldig te verklaren, noch tot doel te hebben, zonder verantwoor-
ding, die partijen een rechterlijke waarborg te ontnemen (arrest van 10 juli 2002
124/2002).

� Daarentegen verklaarde het Hof, ten overstaan van de bekrachtigingswet van 13
juni 1997, die de solidariteitsafhoudingen op pensioen uitgevoerd tussen 1 januari
1995 en 10 augustus 1996 valideert, dat alleen in uitzonderlijke omstandigheden
afbreuk kan worden gedaan aan de essentiële beginselen van de rechterlijke
organisatie en de rechterlijke waarborgen die elke burger toekomen. Het besluit
van 15 juli 1998 betrof artikel 11, 2° en 12 van de wet van 13 juni 1997 tot
bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 26 juli
1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van
België aan de Europese economische en monetaire unie, en de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leef-
baarheid van de wettelijke pensioenstelsels. Deze wet van 13 juni 1997 werd in
deel 3 onder de loep genomen, waar we beklemtoonden dat de bekrachtiging
door artikel 11, 2° en 12 geen betrekking had op bijzonderemachtenbesluiten.
Toch is het interessant om na te gaan welk standpunt het Arbitragehof aangaande
deze wetgevende validering inneemt. 249
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Bij het onderzoek van de voorbereidende werkzaamheden stelt het Hof vast dat de
door de wetgever aangehaalde argumenten om deze validering te rechtvaardigen –
namelijk rechtsonzekerheid vermijden, negatieve gevolgen voor de begroting
voorkomen en gelijke behandeling van gepensioneerden garanderen – niet aan-
vaardbaar zijn met het oog op de schendingen van de rechterlijke waarborgen die
door de Grondwet zijn toegekend (arrest van 15 juli 1998 86/98). We merken hier-
bij op dat de inmenging van de bekrachtigingswet op het toezicht door de gerechts-
hoven en rechtbanken niet alleen betrekking had op de toekomst, maar ook op het
verleden, voor rechterlijke uitspraken met kracht van gewijsde.
In verband met dit besluit merkt G. Rosoux op dat de door het Hof weerhouden
onwettigheid een inhoudelijke fout betreft, namelijk het ontbreken van een wet-
telijke basis. De conclusie van het Hof was “ongrondwettigheid van de wet” (52).
Het vervolg van wat de saga van de solidariteitsafhoudingen op pensioenen werd
genoemd, en de inspanningen van de wetgever om zich uit een moeilijke situatie te
redden, kunnen hier niet in detail worden besproken, daar zij op dit ogenblik buiten
het kader van de bijzonderemachtenwetten vallen. We onthouden alleen dat de wet-
gever dan van valderingstechniek verandert door in de plaats van het betwiste KB
van 28 oktober 1994 tot uitvoering van artikel 68 van de hoger genoemde wet van
30 maart 1994, een volledig nieuwe bepaling stelt in de wet van 12 augustus 2000
houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, waarvan de terugwerkende
kracht de betwiste periode betreft.

Conclusie in verband met de kwestie van de wetten die tot doel hebben de betwiste
besluiten te legaliseren in het kader van aan de gang zijnde processen:
in ieder geval moet het Arbitragehof verplichten tot een onderzoek naar het even-
wicht tussen, enerzijds, de gelijkheid van wapens tussen de partijen op het proces,
de scheiding van de machten, de kracht van gewijsde, de rechtszekerheid en,
anderzijds, de finaliteiten van collectief belang die de wetgever in de mogelijkheid
stellen om betwiste handelingen recht te zetten (53).

(52) “Le contrôle juridictionnel des validations législatives en France et en Belgique: un conflit de
légitimités”, Rechtsfac. Luik, 2005/2, p. 215, nr. 98.
(53) “Indien de tussenkomst van de wetgever bij een rechterlijke procedure als exclusieve (of voor-
naamste) bedoeling heeft om er de gevolgen van te vernietigen of te voorkomen, dan wordt deze
ipso facto beschouwd als ongrondwettig. Indien er daarentegen een rechtvaardiging is die de
omzetting is van een ander doeleinde dan de tussenkomst in een aan de gang zijnde procedure, zal
het Hof controleren welke verhouding er bestaat tussen de inbreuk tegen een als essentieel
beschouwde waarborg en deze rechtvaardiging”. G. Rosoux, op. cit., p. 187, nr. 72. De auteur heeft
in de jurisprudentie van het Hof dergelijke rechtvaardigingen gevonden: de verwezenlijking van een
doelstelling van algemeen belang, zoals de goede werking of de continuïteit van de openbare dienst,
de wil om een einde te maken aan door divergenties van de jurisprudentie veroorzaakte rechts-
onzekerheid, de wil om conform te zijn met een advies van de Raad van State of om de wet conform
te maken met de vonnissen van vernietiging van het Arbitragehof, het voorkomen van de negatieve
financiële en budgettaire gevolgen van een vernietiging, voor de overheidsfinanciën, enz.
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Om de interferentie van de bekrachtigingswet op de aanhangige procedures te be-
oordelen, is het voor de burger voorspelbare karakter van de bekrachtigingswet
voor het Hof een belangrijk beoordelingselement wanneer de eisers rechtsonzeker-
heid inroepen (arrest van 13 maart 2002 49/2002). In omgekeerde zin kan een maa-
tregel die terugwerkende kracht heeft en afbreuk kan doen aan de rechtszekerheid
van de particulieren, worden gerechtvaardigd door uitzonderlijke omstandigheden
die door het Hof als gepast worden beschouwd (54).

Toen het werd gevraagd om een uitspraak te doen in verband met de conflicten aan-
gaande de tenuitvoerlegging van de validatiewetten, geeft het Arbitragehof – zo
merken A. Uyttenhove en P. Schollen op – de wetgever die met moeilijkheden van
formele aard wordt geconfronteerd, een duwtje in de rug wanneer het Arbitragehof
de finaliteit van de wet goedkeurt (55).

5. DE SITUATIE BIJ ONZE BUREN

5.1. NEDERLAND

5.1.1. Kort historisch overzicht
In het begin van de 19e eeuw kreeg de Koning van de Grondwet de bevoegdheid
om interne administratieve aangelegenheden te regelen, maar dan rees de vraag
voor welke aangelegenheden een wettelijke basis nodig was en of de Koning over
een eigen bevoegdheid mocht beschikken om “algemene maatregelen van bestuur”
te nemen (56).

In 1887 verdedigde een stroming in de rechtsleer het beginsel dat volgens de
Grondwet de verordeningsbevoegdheid expliciet door de wet aan de Koning moet
worden toegekend of moet steunen op een in de Grondwet erkende bevoegdheid
van de Koning. Deze theorie wordt vooral geconcretiseerd op het strafrechtelijke
domein, dat een bevoorrecht interventiedomein was van de rijkswachtstaat, vóór de
verschijning van de verzorgingsstaat.

(54) Noch het recht van de particulieren op een daadwerkelijk beroep, noch het principe van kracht
van gewijsde kunnen tot gevolg hebben dat ze de wetgever ervan verhinderen een norm te herzien
om de wettelijkheid ervan onbetwistbaar te maken. Het Arbitragehof gaat na of de doelstelling van
de validering er niet in bestaat om afbreuk te doen aan deze twee waarborgen.
(55) “Solidariteitsbijdrage op pensioen – de (on)wettigheid: een kwestie van tactiek”, NjW, nr. 8, 6
november 2002, p. 273. De commentaar van de auteurs betrof het besluit van 13 maart 2002
49/2002, dat de validatiewet beoogde van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere
bepalingen, maar het probleem omvat alle wetten die alle onregelmatigheden wil rechtzetten die de
terugwerkende kracht gemeenschappelijk hebben.
(56) Het begrip “algemene maatregelen van bestuur” (“amvb’s”) is nog steeds van kracht. Het stemt
overeen met een bepaald niveau van wetgevende bevoegdheid toegekend aan de regering, zonder
dat de Grondwet het begrip definieert.
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5.1.2. Huidige situatie: naar een uitbreiding van de gedelegeerde wetgeving
De huidige Grondwet erkent het principe van delegatie van wetgevende taken en
bevoegdheden door de officiële wetgever aan de regering. Het principe daarvoor is
voorzien in artikel 89 GdW. Hetzelfde geldt voor de provinciale en lokale besturen
voor hun ambtsgebieden en bevoegdheden.
De wetgever bepaalt zelf welke beperkingen aan een dergelijke delegatie worden
opgelegd.
Toch zijn er aangelegenheden die de Grondwet voor de wetgever zelf voorbehoudt,
bijvoorbeeld: de goedkeuring van de internationale verdragen (artikel 91 GdW.) en
de rechterlijke organisatie (artikel 116. 2 GdW.). Andere aangelegenheden worden
krachtens de wet geregeld, bijvoorbeeld voor de staatsbelastingen (artikel 104 GdW.).
De gedelegeerde wetgeving is in de recente geschiedenis in omvang toegenomen.
Het is de bedoeling om het Parlement te ontlasten en in te spelen op een steeds
grotere techniciteit van de te regelen aangelegenheden. De aangelegenheden in
kwestie worden geregeld door algemene maatregelen van bestuur, die de vorm van
koninklijke besluiten aannemen (57).

.
Om te voorkomen dat deze aangelegenheden volledig aan de parlementaire
bevoegdheid ontsnappen, wordt door de wetgever een aantal waarborgen inge-
bouwd met betrekking tot de delegatie voor de belangrijkste aangelegenheden.
Zo kunnen de volgende delegaties worden onderscheiden: gecontroleerde dele-
gatie, waarbij de inwerkingtreding wordt uitgesteld en onderhavig is aan een ver-
plichte beraadslaging in het Parlement, en de voorwaardelijke delegering, waarbij
een deel van de Kamers kan beslissen dat het project door de wet dient te worden
bekrachtigd; de tijdelijke delegering.
Zelfs wanneer dergelijke mechanismen niet worden toegepast, kan de uitwerking
van algemene maatregelen van bestuur overigens met dergelijke waarborgen
gepaard gaan, namelijk: beraadslaging in de Ministerraad, verplicht advies van de
Raad van State.

Behalve over de delegatie beschikt de regering ook over een onafhankelijke
bevoegdheid om algemene maatregelen van bestuur te nemen binnen het kader van
haar eigen bevoegdheden.
Als er in Nederland al een beroep wordt gedaan op bijzondere machten, dan is dat
heel wat minder vaak dan bij ons. Net zoals in België worden deze bijzondere
machten gekenmerkt door de omvang van de gedelegeerde machten aan de
regering en de toestemming die aan de regering wordt gegeven om nieuwe wetten
te maken en bestaande wetten te wijzigen.

(57) Aangezien de koninklijke besluiten niet louter de concrete vorm zijn van de algemene maatrege-
len van bestuur, maar ook een minder algemene verordening kunnen bevatten, ontstaat er soms dis-
cussie aangaande de toekenning van de kwalificatie van algemene maatregel van bestuur.
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De vraag is of een dergelijke praktijk vanuit de Grondwet dient te worden ver-
duidelijkt, maar sommigen vrezen dat men, door deze praktijk officieel te maken,
het gebruikmaken van deze bijzondere machten in de hand zou werken (58).

5.2. FRANKRIJK

5.2.1. Kort historisch overzicht
Frankrijk is een van de weinige landen waar het principe van delegatie van bijzon-
dere machten, van de wetgever aan de regering, uitdrukkelijk in de Grondwet is
voorzien. In het Franse grondwettelijke recht is sprake van “légiférer par ordon-
nance” (wetten maken door ordonnantie).
Het begrip wordt overgenomen van de woordenschat van het Ancien régime.
Ordonnanties waren teksten van wetgevende aard, uitgegeven door de uitvoerende
macht. Tijdens de Franse Revolutie werden ze afgeschaft.

Tijdens de Restauratie werden ze weer ingevoerd, maar ze leidden tot misbruik, met
als gevolg dat de Grondwetten van 1848, 1875 en 1946 geen mogelijke overdracht
van de wetgevende naar de uitvoerende macht voorzien, ook al werd er in de prak-
tijk wel gedelegeerd, zowel tijdens de Derde als de Vierde Republiek.
Hoewel de Grondwet van 1946, artikel 13 elke vorm van delegatie van de wet-
gevende macht naar de verordeningsbevoegdheid verbood, begon de wetgever
vanaf 1948 naar de uitvoerende macht te delegeren.

De delegatiepraktijk en de uitbreiding van de verordeningsbevoegdheid ten koste
van de wetgevende macht wordt tijdens de moeilijke dekolonisatieperiode nog
geaccentueerd.
In een advies van 6 februari 1953 oordeelt de Raad van State dat de overdracht van
bevoegdheden van de wetgevende macht naar de verordeningsbevoegdheid
verenigbaar was met de Grondwet van die tijd, daar die immers in de tijd beperkt
was en nauwkeurig door de wetgever opgesomde aangelegenheden betrof. Dit
advies zou het opstellen van artikel 38 van de Grondwet van 1958 inspireren.

5.2.2. Situatie tijdens de Vijfde Republiek
Artikel 38 van de Grondwet van 4 oktober 1958 bepaalt:
“De Regering kan, voor de uitvoering van haar programma, aan het Parlement de
toestemming vragen om door middel van ordonnanties gedurende een beperkte
periode maatregelen te nemen die normaliter tot het domein van de wet behoren.

(58) Werken die voor het opstellen van dit gedeelte werden geraadpleegd:
- Het staatsrecht van landen van de Europese Unie, K. J. Kraan, Kluwer, pp. 534-590, 1998;
- Handboek van het Nederlandse staatsrecht, C.W. Van Der Pot, Tjeenk Willink, Zwolle, pp. 440-
451, 1983.
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De ordonnanties worden in de Ministerraad uitgevaardigd, na advies van de Raad
van State. Ze worden van kracht vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd,
maar ze vervallen indien het ontwerp van de goedkeuringswet niet uiterlijk op de
door de machtigingswet vastgelegde datum aan het Parlement wordt voorgelegd.

Bij het vervallen van de in de eerste paragraaf van onderhavig artikel vermelde ter-
mijn kunnen de ordonnanties alleen nog door de wet worden gewijzigd voor die
aangelegenheden die op het domein van de wetgeving liggen.”
Daaruit volgt dat de machtiging aan een bepaalde regering wordt toegekend en dat,
in geval van ontslag van de regering tijdens de machtigingsperiode, de machtiging
vervalt.

Er bestaat overigens een Conseil constitutionnel (Grondwettelijke raad) (artikel 56
tot 63), die uitspraak doet over de conformiteit van de wetten met de Grondwet
vooraleer ze worden afgekondigd. Het gaat wel degelijk om een preventieve con-
trole die, in geval van non-conformiteit met de Grondwet, de afkondiging en
inwerkingtreding van de betwiste wet verhindert.
De organische wetten waarvan de doelstelling door de Grondwet is vastgelegd, kun-
nen pas worden afgekondigd nadat de Conseil constitutionnel heeft verklaard dat ze
in overeenstemming zijn met de Grondwet.

De andere wetten kunnen door de President van de Republiek, de eerste minister of
de voorzitter van een Assemblée aan de Conseil constitutionnel worden voorgelegd.
Sinds de grondwetsherziening van 29 oktober 1974 hebben 60 afgevaardigden of 60
senatoren de mogelijkheid om de grondwettelijkheid van een gewone wet voor de
Conseil constitutionnel te betwisten.
Aangezien het gaat om wetten die de regering toelaten om ordonnanties uit te
vaardigen, heeft het onderzoek naar de conformiteit met de Grondwet eveneens
betrekking op het hoger genoemde artikel 38.

5.2.3. Uitspraken van de Conseil constitutionnel in verband met artikel 38 van de
Grondwet
� De Conseil constitutionnel wordt er derhalve toe gebracht om na te gaan of het

verzoek tot machtiging inderdaad beperkingen in de tijd bevat die in overeen-
stemming zijn met de geest van de Grondwet. In artikel 38 is immers sprake van
een beperkte termijn.

� De Conseil constitutionnel eist tevens dat de regering nauwkeurig aan het Par-
lement meedeelt, bij het indienen van een machtigingsontwerp en om haar ver-
zoek te rechtvaardigen, wat het doel van de maatregelen is die ze van plan is te
nemen (besluit 76–72 DC van 12 januari 1977). Een ander besluit voegt hieraan
toe dat de actieterreinen nauwkeurig moeten worden opgegeven (besluit 86–207
DC van 26 juni 1986). In tegenstelling tot de beperking in de tijd zijn deze door
de Conseil constitutionnel opgelegde restricties niet als dusdanig in artikel 38 van
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de Grondwet opgenomen, maar ze zijn wel een uiting van de bedoeling van de
Conseil om te controleren of een te algemene machtiging een afbreuk doet aan de
prerogatieven van het Parlement. Aangezien dit probleem ook bij ons wordt
aangekaart, en hierboven reeds werd besproken, vooral dan in de adviezen van de
Raad van State, is het interessant om het standpunt van de Franse Conseil Consti-
tutionnel inzake de opgave in de machtigingswet van de doeleinden van de
beoogde maatregelen en actieterreinen ter sprake te brengen. In dit verband wijst
de Conseil Constitutionnel erop dat de nauwkeurigheid voldoende groot moet
zijn, wat echter de regering er niet toe verplicht om aan het parlement de exacte
inhoud mee te delen van de ordonnanties die ze krachtens deze machtiging zal
uitvaardigen (besluiten 2005–521 DC van 22 juli 2005; 2004–506 DC van 2
december 2004; 2003–473 DC van 26 juni 2003; 99–421 DC van 16 december
1999; 86–207 DC van 26 juni 1986). Bovendien kan de regering de inhoud laten
afhangen van de resultaten van werkzaamheden en studies waarvan ze pas later
de conclusies kent.

� Voor zover op de Conseil Constitutionnel een beroep wordt gedaan, is deze
gemachtigd om na te gaan of de wet geen enkele bepaling bevat die de grond-
wettelijke regels en beginselen verloochent. De Conseil Constitutionnel gaat nog
een stap verder en beaamt de conformiteit van de machtigingswet met de
Grondwet slechts op de uitdrukkelijke voorwaarde dat de regering bij het uitoefe-
nen van de machten die haar zijn toevertrouwd, de regels en beginselen van de
grondwettelijke waarde in acht neemt (besluit 86-207 DC van 26 juni 1986).
De conformiteit van de machtigingswet en regeringsordonnanties is ook van
toepassing in verband met de internationale en Europese normen, maar ook in
verband met de principes van de Grondwet van de Vierde Republiek en de Ver-
klaring van de rechten van de mens en van de burger van 1789, waaraan de Con-
seil Constitutionnel overigens een rechtstreekse draagwijdte heeft toegekend
(besluit 2005–521 DC van 22 juli 2005 en 2003–473 DC van 26 juni 2003) (59).

� In tegenstelling tot wat bij ons wel is toegestaan, met evenwel de hoger
beschreven beperkingen, staat de Conseil Constitutionnel geen enkele tussen-
komst met ordonnanties toe op domeinen die door de Grondwet zijn voor-

(59) Bij de analyse van het standpunt van de Conseil Constitutionnel aangaande de controle van de
conformiteit van een wet met de bepalingen van een verslag of internationaal akkoord, schetst G.
Rosoux (op. cit., pp. 167-177) de evolutie van een zuiver nationale controle ten opzichte van alleen
de Grondwet en van de considerans en teksten waarnaar deze verwijst (besluit 74–54 DC van 15 jan-
uari 1975), naar een controle die onrechtstreeks rekening houdt met de rechten die in een supra-
nationale bepaling vervat zitten: in het onderhavige geval, het Europees Verdrag tot bescherming van
de rechten van de mens (besluit 99–425 DC van 29 december 1999). 
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behouden voor de organieke wet, de wetten inzake financiën en de wetten inzake
de financiering van de sociale zekerheid (besluiten 2004–506 DC van 2 december
2004; 99–421 DC van 16 december 1999; 81–134 DC van 5 januari 1982) (60).

� Hoewel artikel 38 van de Grondwet dit niet expliciet vermeldt, moet het beroep
op ordonnanties het gevolg zijn van uitzonderlijke omstandigheden waarover de
Conseil Constitutionnel zijn controle uitoefent. Meestal gaat het om dringende
gevallen, maar ook andere rechtvaardigingen worden aangevoerd: de wil om het
Parlement te ontdoen van bepaalde gevoelige domeinen, zoals de privatisering
van overheidsbedrijven (1986), de afbakening van de kiesdistricten (1986), of nog
de hervorming van de sociale zekerheid (1995).

� Zoals we reeds hebben gezien, voorziet het hoger genoemde artikel 38 dat een
ontwerp voor een goedkeuringswet, op straffe van nietigheid, dient te worden
voorgelegd aan het Parlement en dat, uiterlijk op de door de machtigingswet
bepaalde datum. Maar ontwerpen voor goedkeuringswetten lopen vaak vertraging
op. Bij gebrek aan een dergelijke goedkeuringswet behouden de ordonnanties een
reglementaire waarde en zijn ze als dusdanig aanvechtbaar voor de admini-
stratieve rechter.
De Conseil Constitutionnel heeft echter wel de mogelijkheid van een impliciete
goedkeuring toegestaan in geval van wijziging achteraf door de wetgever van
(alle) bepalingen van de van kracht zijnde ordonnanties (61).

5.3. DUITSLAND

5.3.1. Algemene beginselen
� De wetsbesluiten (Rechtsverordnungen) vertonen dezelfde kenmerken als de wet-

ten, maar ze worden ervan onderscheiden door de hoedanigheid van de auteur
van de norm.
Formele wetten zijn alleen die rechtsnormen die worden uitgevaardigd door de
door de Grondwet aangeduide wetgevende organen, volgens de door het
grondwettelijke recht voorgeschreven procedures. A contrario, wetsbesluiten zijn
rechtsregels uitgegeven door een orgaan van de uitvoerende macht.

(60) In verband met de financiering van de sociale zekerheid bepaalt artikelt 34 van de Grondwet het
volgende: “De wetten inzake de financiering van de sociale zekerheid bepalen de voorwaarden voor
het evenwicht ervan en leggen, rekening houdende met de verwachte inkomsten, de uitgavendoel-
stellingen vast onder de voorwaarden en bedingen voorzien door een organieke wet”. Daaruit volgt
dat de Franse grondwetgever het financiële evenwicht van de sociale zekerheid heeft verheven tot
beginsel van grondwettelijke waarde.
(61) J. Floch, volksvertegenwoordiger, archieven van de 11e legislatuur, Assemblée nationale, doc.
nr. 2766 van 4 december 2000, p. 9.
Werken die voor het opstellen van dit gedeelte werden geraadpleegd:
Les Constitutions de la France depuis 1789, J. Godechot, Garnier – Flammarion, Parijs, 1970.
Website van de Conseil Constitutionnel de France.
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� Op grond van artikel 80 – I van de Grondwet handelt de uitvoerende macht uit-
sluitend op basis van een wettelijke machtiging die er het kader van vastlegt
(inhoud, doel en omvang). In principe past deze bekwaamheid in een vooraf
opgesteld wetgevingsprogramma dat de auteur van het wetsbesluit alleen nog
dient te concretiseren en te ontwikkelen; bovendien behoudt de wetgever het
recht om een toegekende machtiging in te trekken, maar ook om de uit-
gevaardigde wetsbesluiten te herroepen of te wijzigen.

� Rekening houdende met de federale staatsstructuur wordt de reglementaire
bevoegdheid, ook federaal, verdeeld over de federatie en de Länder: de wets-
besluiten kunnen uit hoofde van een door een federale wet voorziene machtiging
door de federale organen worden uitgevaardigd, of door de organen van de Län-
der in termen van een machtiging voorzien door een wet van het Land. De wets-
besluiten van de staat kunnen uitgaan van de organen van de Länder uit hoofde
van een machtiging die onder het federale recht valt. Wetsbesluiten van de Staat
die van een Land uitgaan, zijn in dit Land van toepassing en maken deel uit van
het recht van dit Land.

� Het federale Constitutionele Hof onderzoekt de conformiteit van het wetsbesluit
met de machtigingswet. Het Hof koppelt deze vereiste aan het rechtszeker-
heidsbeginsel, wat tot uiting komt in het feit dat “de burger noodzakelijkerwijze
voldoende duidelijk een onderscheid moeten kunnen maken, uitgaande van de
machtigingswet, in welk geval en in welke zin er van de machtiging gebruik
wordt gemaakt en welke inhoud de op basis van deze machtiging uitgevaardigde
wetsbesluiten kunnen hebben. De vereiste nauwkeurigheidsgraad hoeft echter
niet noodzakelijkerwijze uitdrukkelijk voort te vloeien uit de machtigingsclausule
zelf; het volstaat dat deze nauwkeurigheid door interpretatie uit het geheel van
alle andere bepalingen van de wet kan worden afgeleid. Anderzijds moet de
machtigingswet in voege zijn getreden op het ogenblik van de uitvaardiging van
het wetsbesluit” (62).

� Net zoals in ons recht moet het wetsbesluit aan een aantal materiële en formele
vereisten voldoen om geldig te zijn: zo moet het, onder andere, in overeenstem-
ming zijn met de rechtsregels van een hogere rang, zijn juridische grondslag
weergeven, dat wil zeggen, de wettelijke bepaling inzake de machtiging om het
wetsbesluit uit te vaardigen vermelden, worden uitgegeven door het orgaan dat
door de machtigingswet is aangeduid. De Grondwet (artikel 80 – I – 4) staat de
delegatieverkrijgers echter wel toe om hun volmacht over te dragen, onder de vol-
gende voorwaarden:
- de wetgever in de formele zin van het woord dient uitdrukkelijk de juridische

mogelijkheid van een dergelijke ondervolmacht te hebben voorbehouden;
- de ondervolmacht moet zelf van een wetsbesluit deel uitmaken.

(62) Droit administratif allemand, H. Maurer en M. Fromont, L.G.D.J., Parijs, p. 353, 1994.
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5.3.2. Verdeling van de normatieve functie
Op grond van een beginsel van een aan de wet voorbehouden domein, kan het
bestuur er slechts toe worden gebracht om zijn (regelgevende) taak uit te voeren als
het hiertoe door een wet wordt gemachtigd. Bij gebrek aan een wettelijke bepaling
kan het bestuur niet optreden.

“Toch voldoen de wetsbesluiten ondanks alles ook aan deze definitie, aangezien ze
als basis een wet in formele zin hebben en hun inhoud hierdoor wordt bepaald (zie
artikel 80 – I van de Grondwet). Het bestaan van een aan de wet voorbehouden
domein betekent, volgens dit artikel, dat het bestuur over een normatieve machti-
ging dient te beschikken, hetzij uit hoofde van een formele wet, hetzij uit hoofde
van een wetsbesluit dat zelf uit hoofde van een formele wet is genomen. In een
recent verleden werd een genuanceerder standpunt goedgekeurd en werd geëist
dat voor sommige kwesties alleen een regel die in formele zin de hoedanigheid van
een wet heeft (dat wil zeggen, een wet die door het Parlement werd gestemd) een
wettelijke machtiging kan zijn (dit wordt het aan het Parlement voorbehouden
domein genoemd)” (63).

Zelfs indien de actieterreinen van het bestuur, net zoals bij ons, sterk zijn uitgebreid
met de toename van de actieterreinen van de Staat, diende de parlementaire wet-
gever, in tegenstelling tot de evolutie in België, een aantal aangelegenheden te
behouden die betrekking hebben op de fundamentele rechten van de burgers, waar
hij zelf wetten moet uitvaardigen. Voor andere aangelegenheden zijn de dele-
gatievoorwaarden beperkt.

Om dit aan de wet voorbehouden domein nog strenger af te bakenen, wat de wet-
gever noodzakelijkerwijze zelf in wetten moet uitvaardigen (domein voorbehouden
voor het Parlement), ontwikkelde het federale Constitutionele hof zelf de zoge-
naamde “essentiële-inhoudstheorie”. Het principe hiervan is dat “hoe essentiëler
een kwestie voor de gemeenschap en/of de burger is, hoe groter de vereisten zijn
die aan de wetgever worden opgelegd” (64). In dat verband is de wetgever
genoodzaakt nog nauwkeuriger en strikter te zijn wat de delegatiemodaliteiten
betreft, afhankelijk van de inbreuken of bedreigingen die de regels voor de funda-
mentele rechten van de burger kunnen zijn, van de gevolgen van deze regels voor
de gemeenschap en het belang voor het publiek van de door de norm opgelegde
kwesties.

“Volgens de hoger genoemde uitspraak bestaat er een schaalverdeling, gaande van
absoluut fundamentele kwesties waarvoor exclusief door de parlementaire wet-
gever uitgevaardigde regels nodig zijn, via de kwesties van minder vitale aard, die even-
eens het voorwerp van regels uitgaande van de reglementaire macht kunnen uit-

(63) H. Maurer en M. Fromont, op. cit., p. 110.
(64) Op. cit., p. 112.
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maken, tot de niet-essentiële aangelegenheden, die niet tot het aan de wet voorbe-
houden domein behoren; als we de verschillende elementen die een kleinere of
grotere normatieve druk opleggen, in beschouwing nemen, dan bevat deze
schaalverdeling geen precieze graden, maar wel onmerkbare overgangen” (65). In
een dergelijke context kan alleen een door het Constitutionele hof uitgevoerd
onderzoek per geval uitmaken hoe de vork aan de steel zit.

6 DE KB’S GENOMEN KRACHTENS ARTIKEL 58 VAN DE WET VAN 27 APRIL 2005
BETREFFENDE DE BEHEERSING VAN DE BEGROTING VAN DE GEZONDHEIDSZORG
EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE GEZONDHEID 

6.1. KB VAN 10 AUGUSTUS 2005 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 35 TER VAN DE WET
BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZOR-
GING EN UITKERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 (B.S. 22 SEPTEMBER 2005)
Inhoudelijk heeft de wijziging tot doel, de patiënten ertoe aan te zetten om bij te
dragen tot het beheersen van de collectieve uitgaven voor farmaceutische spe-
cialiteiten. Daarvoor werd voorzien om vanaf 1 november 2005 het grensbedrag
voor het persoonlijke aandeel van de gerechtigden of het remgeld te verhogen, voor
de kostprijs van een aantal farmaceutische specialiteiten waarvoor een goedkoper
alternatief bestaat.
Deze wijzigingen van de voorwaarden voor tussenkomst van de verzekeringen zijn
het gevolg van een ministerieel besluit van 18 oktober 2005 (B.S. 21 oktober 2005).

Het hoger genoemde koninklijk besluit van 10 augustus 2005, genomen krachtens
bijzondere machten, beoogt het verkorten van de procedure voor de aanpassing van
het remgeld.
In afwijking van de in hoger genoemd artikel 35ter vastgelegde procedures, kan de
minister voortaan, mits naleving van de door de Koning bepaalde voorwaarden, in het
onderhavige geval in zijn KB van 17 september 2005 (B.S. 22 september 2005) de pro-
cedures, termijnen en voorwaarden aanpassen op het vlak van de tussenkomst van de
verzekeringen in de kostprijs van farmaceutische specialiteiten.

6.2. KB VAN 10 AUGUSTUS 2005 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 191 VAN DE WET BETREF-
FENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN UIT-
KERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 (B.S. 20 SEPTEMBER 2005)
Een bijdrage van 1,5% van het omzetcijfer dat in de loop van het jaar 2004 werd
gerealiseerd, wordt opgelegd aan de leveranciers van geneesmiddelen waarvoor
terugbetaling door de ziekteverzekering kan worden bekomen. Deze inkomsten

(65) Ibid. p. 112.
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worden geboekt in de rekeningen van de verplichte verzekering voor geneeskundi-
ge verzorging.
Insgelijks wordt voor 2006 een bijdrage voorzien van 1,5% van het omzetcijfer dat
in 2004 werd gerealiseerd. Voor het jaar 2006 kan de Koning de bijdrageplichtigen
echter vrijstellen van de bijdrage wanneer zij de terugbetalingsbasis en de prijs van
de geneesmiddelen vrijwillig hebben verlaagd, ten belope van een bedrag dat min-
stens even hoog ligt dan de voor het jaar 2005 verschuldigde bijdrage.

6.3. KB VAN 17 SEPTEMBER 2005 TOT WIJZIGING, MET BETREKKING TOT DE VAST-
STELLING VAN DE BEGROTING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING,  DE
OPDRACHTEN VAN DE COMMISSIE VOOR BEGROTINGSCONTROLE EN DE DOCU-
MENTEN MET BETREKKING TOT AFSLUITING VAN DE REKENINGEN, VAN DE WET
BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING
EN UITKERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 (B.S. 23 SEPTEMBER 2005)

6.3.1. Herhaling van enkele elementen

a) De beheersorganen van de ziekteverzekering
Het is niet mogelijk om de beheersorganen van de ziekteverzekering volledig te
beschrijven. We moeten ons hier beperken tot het weergeven van die elementen
die we nodig hebben om te volgen hoe de begroting van de geneeskundige verzor-
ging wordt uitgewerkt en om te begrijpen wat aanleiding heeft gegeven tot de
wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 2005.

� Sinds de hervorming door de wet van 15 februari 1993 tot hervorming van de wet
van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
ziekte- en invaliditeitsverzekering, de “wet Moureaux” genoemd, wordt de Dienst
voor geneeskundige verzorging van het RIZIV overkoepeld door een Algemene
raad, die voor het algemene beheer en het financiële en budgettaire beheer van
deze verzekering instaat. Hierin zetelen, met stemgerechtigde inspraak, vertegen-
woordigers van de regering, representatieve werkgevers- en zelfstandigenorga-
nisaties, representatieve werknemersorganisaties en verzekeringsinstellingen van
het wettelijke stelsel van de geneeskundige verzorging. 
De bevoegdheden van de Algemene raad worden in artikel 16 van de wet gefor-
muleerd. Voor de voorstellen in verband met de globale begrotingsdoelstelling en
de algemene richtsnoeren op politiek vlak is het akkoord van alle vertegenwoordi-
gers van de regering vereist. De leden die de zorgverleners bij de Algemene raad
vertegenwoordigen, hebben niet alleen slechts een beperkte afvaardiging, maar ze
hebben ook alleen een raadgevende stem. 

� Het Verzekeringscomité, waarvan de inbreng een duidelijkere weerspiegeling
moet zijn van de verschillende zorgverleningssectoren, staat onder de Algemene
raad. De vertegenwoordigers van de verschillende zorgverleners zetelen in dit
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Comité en hebben er een stemgerechtigde inspraak. De vertegenwoordigers van
de sociale partners hebben er een raadgevende stem.
De bevoegdheden van het Verzekeringscomité worden in artikel 22 van de wet
geformuleerd.

� Verder is er ook een Commissie voor begrotingscontrole. De bevoegdheden van
deze Commissie staan beschreven in artikel 18 van de wet. Ze heeft een advies-
bevoegdheid inzake begroting en brengt met name driemaandelijks bij de
Algemene Raad, het Verzekeringscomité, de akkoorden- en overeenkomsten-
commissies en de Ministers van Sociale zekerheid en Begroting verslag uit, aan-
gaande het beheer van de ziekteverzekeringssector en de inkomsten en uitgaven
daarvan.
De Commissie bestaat uit 16 effectieve of plaatsvervangende leden en wordt
voorgezeten door de begrotings- en financieel adviseur die door de Ministers van
Sociale zaken en Begroting wordt aangewezen.

b) Opstellen van de begroting voor geneeskundige verzorging
De wet van 30 maart 1994 houdende sociale bepalingen voerde het principe van
een algemene uitgavennorm in, dat de jaarlijkse globale groei van de uitgaven voor
het geheel van de sociale zekerheid beperkt, alsook een bijzondere uitgavennorm
voor de sector gezondheidszorgen.

Met de hoger genoemde wet van 15 februari 1993 kwam er ook een uitgebreidere
begrotingsprocedure. In de loop der jaren werd deze verder uitgewerkt.

� Als we alleen de grote lijnen aanhalen, dan moeten we erop wijzen dat de
uitwerking van de begroting voor gezondheidszorg uitgaat van een onderzoek van
de financiële middelen die door de sector voor het volgende begrotingsjaar onont-
beerlijk worden geacht. Deze opdracht komt toe aan de akkoorden- en
overeenkomstencommissies en aan de Dienst indien er geen bevoegde akkoor-
den- en overeenkomstencommissie bestaat (artikel 38 van de wet). Deze ramingen
van de behoeften moeten in een budgettaire werkelijkheid kaderen.

� Het Verzekeringscomité formuleert op basis hiervan een globaal voorstel met
daarin de doelstellingen per sector. Het geeft het voorstel door aan de Algemene
raad en de Commissie voor begrotingscontrole (artikel 39 van de wet).

� Rekening houdende met dit voorstel keurt de Algemene raad de globale jaarlijkse
begrotingsdoelstelling goed, die het maximum bedraagt dat in de loop van het vol-
gende begrotingsjaar mag worden uitgegeven. De Raad keurt tevens de partiële
begrotingsdoelstellingen van de akkoorden- en overeenkomstencommissies goed.
“De Algemene Raad hecht eveneens zijn goedkeuring aan de structurele besparin-
gen die noodzakelijk zijn voor de naleving van de groeinorm en de stijging van de
gezondheidsindex en stelt de globale begrotingen van de financiële middelen
voor de verstrekkingen of groepen van verstrekkingen waarop dat systeem van
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toepassing is, voor (artikel 40 van de wet). Als de Algemene raad de begrotings-
doelstelling niet kan goedkeuren, legt de Ministerraad de globale jaarlijkse begro-
tingsdoelstelling en de partiële doelstellingen vast, alsook de globale begrotingen
van de financiële middelen voor de verstrekkingen of groepen van verstrekkingen
voor gezondheidszorg.

c) De overeenkomsten en akkoorden afgesloten tussen de verzekeringsinstellingen
en de zorgverleners
� Elke akkoorden- of overeenkomstencommissie sluit een overeenkomst af die de

financiële en administratieve betrekkingen tussen de zorgverleners, de gerechtig-
den en de verzekeringsinstellingen regelt (artikel 42 van de wet).

� Gelijklopend met de implementatie van de nieuwe begrotingsprocedures bepaalt
en perfectioneert de ziekteverzekeringswet opvolgingsmechanismen voor de
uitvoering van de begrotingen en verbeteringsmechanismen in geval van over-
schrijding. Wanneer de overeenkomsten of akkoorden door de bevoegde com-
missies zijn afgesloten, worden ze vóór 30 november aan het Verzekeringscomité
voorgelegd, vergezeld van het advies van de Commissie voor begrotingscontrole.
Het Comité gaat na of het totaal van de uitgaven die het gevolg zijn van de pas
afgesloten of lopende akkoorden en overeenkomsten, van de uitgaven die zijn ger-
aamd voor verrichtingen waarvoor er geen overeenkomst is, en van de globale
begrotingen van de financiële middelen de globale jaarlijkse begrotingsdoel-
stelling niet overschrijdt. Indien deze is overschreden, stelt het Comité aan de
commissies de noodzakelijke maatregelen voor om de globale jaarlijkse begro-
tingsdoelstelling te kunnen halen. De compatibiliteit van de akkoorden en
overeenkomsten op begrotingsvlak maakt later en uiterlijk op 31 december het
voorwerp uit van een onderzoek door de Algemene raad (artikel 51, §1 van de wet).

� Alle overeenkomsten of akkoorden moeten correctiemechanismen bevatten die
kunnen worden toegepast zodra wordt vastgesteld dat de partiële jaarlijkse
begrotingsdoelstelling is overschreden of overschreden dreigt te worden. De cor-
rectiemechanismen kunnen met name bestaan uit een aanpassing van de honorarium-
tarieven, prijzen of andere bedragen, wijzigingen van de nomenclatuur van de
geneeskundige verstrekkingen en nieuwe financieringstechnieken voor
geneeskundige verstrekkingen (artikel 51, §2 van de wet).

� Bovendien moeten de akkoorden en overeenkomsten voorzien: 1° een automa-
tisch en rechtstreeks mechanisme voor vermindering van de honoraria, prijzen of
terugbetalingstarieven, in geval van niet-toepassing van de structurele besparin-
gen; 2° correctiemechanismen die in werking kunnen treden zodra wordt vast-
gesteld dat de volumegroei van sommige verstrekkingen of groepen van ver-
strekkingen de in de overeenkomst of in het akkoord opgenomen normen inzake
volume, overschrijden of dreigen te overschrijden (artikel 51, §2 van de wet).
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� Het koninklijk besluit van 5 oktober 1999 tot uitvoering van artikel 51, §3 van de
hoger genoemde wet, ook wel het “knipperlichtenbesluit” genoemd, bepaalt wat
er moet worden verstaan onder aanzienlijke overschrijding of gevaar voor aanzien-
lijke overschrijding van de partiële begrotingsdoelstelling.

6.3.2. De wijzigingen aangebracht door het KB van 17 september 2005

a) Aanpassing van de regels met betrekking tot de gegevens en documenten die de
verzekeringsinstellingen aan het RIZIV moeten overmaken
Artikel 1 van het KB vertrouwt aan de Algemene raad de opdracht toe om de inhoud
van de boekhoudkundige documenten van de ziekteverzekering te bepalen. De wet-
gever wil dat de stroom van gegevens die op de uitgaven voor geneeskundige ver-
zorging betrekking hebben en door de verzekeringsinstellingen aan het Instituut
worden overgemaakt, wordt geharmoniseerd. Het verslag aan de Koning voegt hier-
aan toe dat het “eveneens noodzakelijk is om sommige gegevensstromen dermate
uit te breiden dat men over parameters kan beschikken die pertinent zijn voor de
interpretatie van de evolutie van de uitgaven, zoals leeftijd en geslacht van de
patiënt”. Dit brengt wijzigingen van artikel 16, §1 en de afschaffing van de artikels
200, §1, alinea 2 en 206, §5 van de wet met zich mee (66).

b) Aanpassing van de regels met betrekking tot het bepalen van de begroting voor
geneeskundige verzorging en de correctiemechanismen
De procedure voor het opstellen van de begroting wordt nogmaals aangepast met
het oog op een grotere doeltreffendheid.
Er wordt voorgesteld om de procedure volgens dewelke het Verzekeringscomité en
de Algemene raad een globaal begrotingsvoorstel formuleren, aan te passen.
Het Verslag aan de Koning preciseert: “aan de Commissie voor begrotingscontrole
wordt niet gevraagd om een advies te geven over de globale begrotingsdoelstelling
en haar verdeling, dan wel om besparingsmaatregelen voor te stellen die moeten
worden toegepast in sommige sectoren en waarmee rekening dient te worden
gehouden bij de vaststelling van de globale begrotingsdoelstelling.
Er bestaat overeenstemming over het feit dat tweemaal per jaar technische begro-
tingsramingen worden opgesteld. Op deze wijze zullen de begrotingsvoorstellen
nauwer bij de actualiteit kunnen aansluiten”.

Dienovereenkomstig is het volgende tijdschema van toepassing zodra de begroting
voor 2006 is opgemaakt:
� Uiterlijk op 30 juni worden de initiële technische ramingen van het RIZIV

meegedeeld aan de Algemene Raad, het Verzekeringscomité, de Commissie voor
begrotingscontrole en de Ministers van Sociale Zaken en van Begroting;

(66) Bijkomende informatie in dit verband is te vinden in het verslag van J. De Cock, van 26 januari
2005, aan de Minister van Sociale zaken “Procedures tot verbetering van de opvolging van de uit-
gaven voor geneeskundige verzorging”, in I.B. van het RIZIV, 2005/2, pp. 165-175.
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� Uiterlijk op 15 september stelt de Commissie voor begrotingscontrole de bespa-
ringsmaatregelen voor aan de Algemene Raad, het Verzekeringscomité, de
overeenkomsten- of akkoordencommissies en de Ministers van Sociale Zaken en
van Begroting;

� Twee weken voor de eerste maandag van oktober worden de herziene technische
ramingen meegedeeld aan de Algemene Raad, het Verzekeringscomité, de Com-
missie voor begrotingscontrole en de Ministers van Sociale Zaken en van Begro-
ting. Dankzij deze herziene technische raming kan rekening worden gehouden
met de uitgaven van de eerste vijf maanden van het lopende jaar (67);

� Op de eerste maandag van oktober bezorgt het Verzekeringscomité een globaal
voorstel aan de Algemene Raad en de Commissie voor begrotingscontrole. Voor-
taan dient het globale begrotingsvoorstel dat door het Verzekeringscomité voor
de Algemene raad wordt geformuleerd, de groeinorm en de stijging van de
gezondheidsindex in acht te nemen. Dit voorstel geeft ook de partiële begrotings-
doelstellingen weer, evenals, voor elke sector en op basis van technische ramin-
gen, het bedrag, de aard en de datum van inwerkingtreding van eventuele uit te
voeren maatregelen, zowel voor wat de nieuwe initiatieven betreft, als voor de
mogelijke besparingen (68);

� Op de derde maandag van oktober uiterlijk geeft de Algemene Raad zijn goedkeur-
ing voor de globale begrotingsdoelstelling en de partiële begrotingsdoelstellingen.
De Algemene Raad geeft eveneens zijn goedkeuring voor de besparingsmaatregelen,
de positieve maatregelen en de globale begroting van de financiële middelen.

Tot slot worden de correctiemaatregelen uitgebreid, of er nu een overeenkomst of
akkoord van kracht is of niet. De invoering van de corrigerende tussenkomst is niet
langer gebonden aan de voorafgaande vaststelling van een aanzienlijke overschrij-
ding van de begroting. “Voortaan kan een tussenkomst plaatsvinden zodra de Minis-
ter van Sociale Zaken, de Algemene raad of de Commissie voor begrotingscontrole
oordeelt dat er een gevaar voor begrotingsoverschrijding bestaat.
De vroegere procedure, die in artikel 51, §2 tot 8 van de wet stond, werd met name
vervangen door de volgende bepalingen:
� de Minister van Sociale Zaken en de Algemene raad kunnen, al dan niet op voor-

stel van de Commissie voor begrotingscontrole, eveneens op om het even welk
ogenblik besparingsmaatregelen nemen die moeten worden toegepast teneinde
de partiële begrotingsdoelstellingen na te komen, en dat meer bepaald op basis
van driemaandelijkse evaluaties van de Dienst voor geneeskundige verzorging;

� de akkoorden- en overeenkomstencommissies in kwestie formuleren hun reacties
binnen een termijn van dertig dagen vanaf de kennisgeving van de hoger
bedoelde maatregelen en richten zich, naargelang van het geval, tot de Minister
van Sociale Zaken of de Algemene raad;

(67) Begroten en beheersen van de uitgaven voor geneeskundige verzorging – Rekenhof, januari
2006, p. 46 nr. 103.
(68) Rekenhof, op. cit., pp.18 nr. 29 en 34 nr. 72.
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� in de maand die volgt op de voorziene datum van inwerkingtreding van de
goedgekeurde besparingsmaatregelen, moet de Algemene raad vaststellen of deze
al dan niet worden toegepast; indien ze niet worden toegepast, wordt sowieso
een automatische en rechtstreekse vermindering van de honoraria, prijzen of
terugbetalingstarieven toegepast op de eerste dag van de tweede maand die volgt
op de datum van inwerkingtreding van de beoogde besparingen (via een rond-
schrijven gericht aan de zorgverstrekkers en de verzekeringsinstellingen).
(…)

Tot slot is de automatische en onmiddellijke vermindering van de honoraria, de prij-
zen of de terugbetalingstarieven niet alleen van toepassing op de besparings-
maatregelen waartoe werd besloten na de vaststelling van een gevaar voor begro-
tingsoverschrijding, maar ook op de maatregelen waarover werd beslist op het
ogenblik van de goedkeuring van de begrotingsdoelstellingen (artikel 7, alinea 1 , 2°
en 4° van het begrotingsbesluit van 17 september 2005). Er wordt beklemtoond dat
het, in het laatste geval, volstaat dat de maatregel op de voorziene datum nog niet
werd uitgevoerd, opdat er wordt overgegaan tot de toepassing van de automatische
vermindering en dan heeft het weinig belang of er in de sector in kwestie al dan niet
(nog) een gevaar voor begrotingsoverschrijding bestaat’’ (69).

c) Uitbreiding van de opdrachten en taak van de Commissie voor begrotingscon-
trole en van de functie van de begrotings- en financieel adviseur
Uit het verslag aan de Koning blijkt dat het knipperlichtensysteem niet voldoende
efficiënt is en dat de werking ervan te statisch en mechanisch is. De knipperlichten
worden nog slechts behouden als indicatoren om de evolutie van de uitgaven te
evalueren, maar de referentiebasis voor de vergelijking van de evolutie van de uit-
gaven, waartoe ook de lopende begrotingsdoelstellingen behoren, wordt uitgebreid
met de nieuwe technische ramingen die door het Instituut werden uitgewerkt.
Teneinde het proces voor de opvolging van de uitgaven en de evaluatie van de mate
van naleving van de begrotingsdoelstellingen te verbeteren, werd besloten om dit
systeem met een permanent auditmechanisme uit te rusten. Dit mechanisme is
gebaseerd op een driemaandelijks verslag dat door de Dienst voor geneeskundige
verzorging moet worden opgesteld. Op die manier komt er een systematische rap-
portering over de evolutie van de uitgaven voor elke sector, of er nu overschrijding
is of niet. De wijzigingen hebben betrekking op de artikelen 18 en 51, §4 van de
wet (70).
Nog een wijziging van de bevoegdheid van de Commissie voor begrotingscontrole:
“Deze Commissie zal niet langer alleen tussenbeide komen op het vlak van de opvol-
ging van de uitgaven, maar ook in het stadium van het opstellen van de begroting.
Voortaan zal de Commissie ook (uiterlijk op 15 september) besparingsmaatregelen 

(69) Rekenhof, op. cit., pp. 38 en 39.
(70) Het verslag van 26 januari 2005 aan de Minister van Sociale Zaken, op. cit., I.B. van het RIZIV
2005/2, pp. 171-173, bevatte voorstellen voor de wijziging van het KB van 5 oktober 1999 met
betrekking tot de “knipperlichten”.
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kunnen voorstellen die in bepaalde sectoren dienen te worden toegepast, om de
globale begrotingsdoelstelling vast te leggen waarbij met de groeinorm en de sti-
jging van de gezondheidsindex rekening wordt gehouden” (71).

6.4. KB VAN 17 SEPTEMBER 2005 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 73, §2, VAN DE WET
BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING
EN UITKERINGEN GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 (B.S. 27 SEPTEMBER 2005)
Globaal genomen definieert het hoger genoemde artikel 73 de goede praktijk die
van toepassing is op de zorgverstrekkers in hun betrekkingen met de ziekteverze-
kering.
In de context waarbij wordt beoogd dat geneesheren en tandheelkundigen zich
ervan weerhouden om, ten laste van het stelsel van verplichte verzekering en uit-
keringen, overbodige en nodeloos dure verstrekkingen voor te schrijven, uit te
voeren of te laten uitvoeren, richt het koninklijk besluit zich tot de geneesmiddelen-
sector, waarvan het de begroting wil beheersen.
De noodzaak om op dit domein voor het jaar 2005 voor een begrotingsevenwicht te
zorgen, heeft de regering ertoe aangezet om op basis van de bijzondere machten de
procedure van individuele aansprakelijkheid van de voorschrijvers te herzien.

Het verslag aan de Koning stelt het volgende: “De onmiddellijke uitvoering van de
nieuwe procedure, die niet kon worden uitgewerkt in samenwerking met de
actoren van het systeem, is bedoeld om te beantwoorden aan de behoefte om op
korte termijn het probleem op te lossen van de beduidende overschrijding in de
geneesmiddelensector.
(…)
“Sinds vele jaren worden maatregelen getroffen om de terugbetaling te bevorderen
van farmaceutische specialiteiten die eenzelfde therapeutische kwaliteit hebben,
maar voor de ziekteverzekering en de patiënt een minder zware kost betekenen.”
(…)
“Er dient weliswaar te worden vastgesteld dat de overschrijdingen op dit gebied
beduidend en verontrustend blijven.
Het was dus nodig om stappen te ondernemen en het voorschrijfgedrag te wijzigen,
aangezien de overschrijdingen in de sector ook uit dit gedrag voortspruiten.”

Bovendien wijst de wetgever erop dat de markt voor goedkopere geneesmiddelen
met gelijkwaardige therapeutische kwaliteit, een aanzienlijke ontwikkeling heeft
gekend.
“Er vond een belangrijke reflectie plaats rond de economische kost van het
voorschrijven. Zo kunnen we vandaag zeggen dat de goed geïnformeerde arts in
vele gevallen beschikt over therapeutische alternatieven, zodat minder duur kan

(71) Rekenhof, op. cit., p. 29 nr. 58.
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worden voorgeschreven. Het aandeel van die specialiteiten in het globale volume
van de voorschriften blijft niettemin te beperkt ten aanzien van de geboden
mogelijkheden” (72).

Om het voorschrijfgedrag ingrijpend te kunnen wijzigen maakt de regering gebruik
van een systeem van individuele aansprakelijkheid van de voorschrijver.

Artikel 73, §2 ingevoerd door het KB voert een nieuwe procedure in om te bepalen
dat het voorschrijven van sommige farmaceutische specialiteiten nodeloos duur is.
Artikel 73, §2, 3e lid, preciseert dat het nodeloos duur zijn wordt bepaald op basis
van percentages die door de Koning zijn vastgelegd.
Bij wijze van overgang voeren artikel 73, §2, 4e lid en volgende een mechanisme in
dat bestaat uit het bepalen van minimum voorschrijfpercentages voor minder dure
farmaceutische specialiteiten en een omschrijving van dit begrip. De tekst
beschouwt als nodeloos duur, het feit dat over het algemeen in de ambulante sector
minder dan het door lid 6 beoogde percentage voor elk van de genees- en tand-
heelkundige specialiteiten wordt voorgeschreven.

Geneesheren die de vereiste percentages na afloop van een referentieperiode van 6
maanden niet halen, kunnen gedurende een nieuwe periode van minimum 6 maan-
den onder monitoring worden geplaatst, volgens de reeds bestaande procedure van
artikel 141, §2 van de wet.
Overeenkomstig dit artikel bestaat de monitoring uit een evaluatie van de voorschrijf-
en uitvoeringspraktijk van een verstrekker, op basis van door de wet beoogde indi-
catoren of, bij gebrek daaraan, in vergelijking met de praktijk in vergelijkbare
omstandigheden van normaal behoedzame en toegewijde verstrekkers.
Het verslag aan de Koning vermeldt de tegenstrijdige administratieve procedures die
kunnen worden ingespannen, steeds in toepassing van artikel 141, §2, tegen de ver-
strekker die geen blijk heeft gegeven van de wil om zich aan de door de Koning
bepaalde percentages aan te passen.
Toch wordt het accent gelegd op de te leveren inspanningen inzake informatiever-
strekking aan de geneesheren.

6.5. ANDERE KB’S GENOMEN KRACHTENS ARTIKEL 58, §2, 2E LID VAN DE WET VAN 27
APRIL 2005 BETREFFENDE DE BEHEERSING VAN DE BEGROTING VAN DE GEZOND-
HEIDSZORG EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE GEZONDHEID 
Op basis van artikel 58, §2, 2e lid van de hoger genoemde wet werd een aantal
koninklijke besluiten genomen die evenwel geen bijzonderemachtenbesluiten zijn.
Dit artikel staat in de verwijzingen van deze koninklijke besluiten hoewel ze onder
andere niet tot doelstelling hebben om wetsbepalingen te wijzigen, aan te vullen of
te herroepen.

(72) Verslag aan de Koning gepubliceerd in het B.S. van 27 september 2005, p. 41607.
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De wet van 27 december 2005 houdende diverse bepalingen schept hierover
duidelijkheid. Deze koninklijke besluiten staan niet op de lijst van koninklijke
besluiten bekrachtigd door de artikels 111 tot 114 van deze wet. Artikel 110 vult het
dispositief aan en waakt erover dat deze koninklijke besluiten ook na 31 december
2006 effect blijven hebben en tegelijkertijd hun reglementaire waarde behouden.

In feite gaf artikel 58, §2, de Koning de bevoegdheid om door toedoen van een in de
Ministerraad besproken besluit, maatregelen te nemen die de wet kunnen wijzigen,
maar ook andere maatregelen, door afwijking van de door de wet bepaalde proce-
dures, zoals in het onderhavige geval de procedure voor de wijziging van de nomen-
clatuur van geneeskundige verstrekkingen. De Koning kon ook de overeenkomsten
aanvullen, wijzigen of vervangen die de verzekering afsluit met de centra voor reva-
lidatie en herscholing en de medisch-pediatrische centra voor kinderen getroffen
door een chronische ziekte.
De machtiging die in het kader van dit artikel aan de Koning werd toegekend, liep af
op 31 december 2005.

Deze “gewone” koninklijke besluiten zijn:
� het KB van 15 juni 2005 tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen van het

artikel 17, §1, 11bis, van de bijlage bij het KB van 14 september 1984 tot vast-
stelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake ver-
plichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (B.S. 30 juni
2005) heeft betrekking op de wijzigingen van de nomenclatuur voor radiodiagnos-
tiek en MRI-onderzoek;

� het KB van 15 juni 2005 tot wijziging, met betrekking tot spoedhonoraria voor
verstrekkingen van klinische biologie, van het artikel 26 van de bijlage bij het
hoger genoemde KB van 14 september 1984 (B.S. 30 juni 2005);

� het koninklijk besluit van 26 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrek-
kingen betreft, van het hoger genoemde KB van 14 september 1984 (B.S. 29 juli
2005);

� het KB van 27 juli 2005 tot wijziging, wat de logopedische verstrekkingen betreft,
van het KB van 29 december 1997 houdende de voorwaarden waaronder de
toepassing van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, tot de zelfstandigen en
de leden van de kloostergemeenschappen wordt verruimd (B.S. 29 september
2005);

� het KB van 17 september 2005 tot wijziging, met betrekking tot de bepalingen
van het artikel 8, van de bijlage bij het hoger genoemde KB van 14 september
1984 (B.S. 28 september 2005) betreft de wijzigingen van de nomenclatuur van de
verpleegkundige verstrekkingen.

268

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2006

VAN-GORP-ned.qxp  4/09/2006  13:52  Pagina 268



7. CONCLUSIES

7.1. DE JURIDISCHE ASPECTEN

7.1.1. De grondwettelijke aspecten
Door een ommetje te maken langs de buurlanden kunnen we ons rekenschap geven
van het feit dat de democratische regimes die op scheiding van de machten zijn
gebaseerd, vanaf het begin zo worden ingericht dat de uitvoerende macht een
gedeelte van de ondergeschikte wetgevende functie kan uitoefenen.

Door de evolutie van de taak van de Staat en de uitbreiding van zijn tussenkomsten
in de loop van de 20e eeuw moest op alle gebieden steeds vaker een beroep wor-
den gedaan op de regelgevende handelingen van de regering. De stijging betreft niet
alleen het aantal afgekondigde bepalingen, maar ook de omvang van de behandelde
aangelegenheden en de mogelijk betrokken personen.

Als laatste stap in de evolutie van de wetgevende delegaties vinden we bij onze
buren equivalenten van onze bijzondere machten. Deze zijn, afhankelijk van het
land, in meerdere of mindere mate in overeenstemming met de Grondwet.

Over het algemeen werden, zelfs in Frankrijk, waar de Grondwet de praktijk van de
bijzondere machten heeft geofficialiseerd, ten gunste van de parlementaire vergade-
ringen mechanismen ingevoerd om het evenwicht te behouden of te herstellen.
Soms is aan het Parlement een beperkt aantal aangelegenheden voorbehouden, die
het Parlement dan aan de regering kan delegeren; hogerop hebben we gezien dat
dit niet het geval is in België, waar onder voorbehoud van wetgevende bekrachti-
ging alle grondwettelijk aan de wetgever voorbehouden bevoegdheden aan de Ko-
ning kunnen worden gedelegeerd.

In België gaat de houding van de afdeling wetgeving van de Raad van State, die eist
dat de wetgever zijn delegatie van bijzondere machten steunt op bijzondere of crisis-
omstandigheden, nauw samen met de interpretatie van artikel 105 van de Grondwet.
Voor sommige auteurs bestaat de doelstelling erin om de regering binnen de wet-
telijkheid te houden, terwijl andere auteurs van oordeel zijn dat “de bijzondere mach-
ten nu net als fundamenteel kenmerk en tot doelstelling hebben dat ze elke ernstige
beperkende voorwaarde terzijde schuiven” en dat de benadering van de Raad van
State stuit op de ongrondwettigheid van de bijzondere machten (73).
Ooit was er in het milieu van deskundigen en binnen de regering een fel debat aan
de gang inzake de kwestie om het delegeren van bijzondere machten te institutio-
naliseren door in de Grondwet de regering de mogelijkheid te geven om door
ordonnanties wetten uit te vaardigen volgens het principe beschreven in artikel 38
van de Franse Grondwet.

(73) Voor het eerste standpunt: F.Delpérée, op. cit., p. 773, nr; 915; voor het tweede: F. Dehousse,
op. cit., J.T. 9 februari 1985, p. 88, nr. 43
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We stellen echter vast dat geen enkele schikking in die zin werd getroffen ondanks
recente wijzigingen van de Grondwet. Indien een dergelijke wijziging tot gevolg
heeft dat de Grondwet onbetwistbaar wordt gelijkgesteld met de praktijk, zullen
velen wellicht, zoals in Nederland, vrezen dat door deze praktijk officieel te maken,
de praktijk ook wordt gebanaliseerd (74).

Bij elk debat aangaande de wetten voor het delegeren van bijzondere machten geeft
het Parlement uiting aan zijn wantrouwen aangaande het principe van het delegeren
en aan zijn vrees voor een wijziging van regeringsstelsel. Sommige buitensporige
verklaringen hebben die vrees nog aangewakkerd (75). 
Ondertussen hebben de afdeling wetgeving van de Raad van State en het Arbitrage-
hof hun rechtspraak uitgewerkt. Toch komt de Raad van State op dat vlak uitslui-
tend tussen als adviesorgaan (76).
In dat verband zou het wijzigen van de artikels 141 en 142 van de Grondwet om het
Arbitragehof in staat te stellen om de bijzonderemachtenbesluiten te controleren,
zoals destijds werd voorgesteld door F. Dehousse, een indirecte officialisering zijn
van deze wijze van wetgevend delegeren (77). Aangezien de bijzonderemachten-
besluiten nu altijd door een wet worden bekrachtigd, zou een dergelijke wijziging
van de bevoegdheden van het Arbitragehof een einde maken aan de controverses
aangaande de respectieve bevoegdheden van het Hof en de Raad van State (78).

Bij een dergelijke veronderstelling wordt elke inhibitie aangaande de officialisering
van het procédé nutteloos en is het zelfs verkieslijk dat de Grondwet er het principe
van vastlegt. Logischerwijze zou de Grondwet overigens expliciet een dergelijke
wettelijke bron moeten omschrijven daar zij er immers naar zou verwijzen in het
gedeelte dat aan het Arbitragehof is gewijd.

7.1.2. De bekrachtigingswetten voor het Arbitragehof
Het loont de moeite om terug te komen op de kwestie van de bekrachtigingswetten
ten overstaan van de rechterlijke controles. M. Leroy beklemtoont in dit verband
dat: “Wanneer de wetgever overgaat tot de bekrachtiging van besluiten, lopen het

(74) Als we de jurisprudentie van de Franse Conseil constitutionnel bestuderen, kunnen we vast-
stellen dat de praktijk, zelfs al is hij door artikel 38 van de Grondwet geofficialiseerd, een uitzonde-
ring blijft op het gebied van de regelgeving.
(75) Sommigen hebben kunnen stellen dat het huidige parlementaire systeem en zijn werkwijze niet
langer voldoen aan de noden voor de goede werking van een moderne staat en is voorbijgestreefd
door een maatschappij die steeds sneller evolueert; ook het gebrek aan technische kennis van het
Parlement werd onderlijnd (R. Vandeputte, p. 186 en W. Waldack, p. 188, Volmachten en sociale

zekerheid, op. cit.).
(76) F. Dehousse wees er evenwel op dat heel wat beroepen voor de afdeling administratie van de
Raad van State hun oorsprong vinden in de kritieken van de afdeling wetgeving van de Raad van State
waarmee de regering geen rekening had gehouden (op. cit., J.T., 2 juni 1984, p. 354, nr. 6 en p. 257, nr. 14).
(77) F. Dehousse, ibid., p. 360.
(78) Zie hierboven pp. 26 en 27.

270

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2006

VAN-GORP-ned.qxp  4/09/2006  13:52  Pagina 270



gelijkheidsbeginsel en het beginsel van non-discriminatie kans om met de voeten te
worden getreden. Daarom getuigt het Arbitragehof ook van enige terughoudend-
heid om dergelijke bekrachtigingen toe te staan, zonder echter te blijven bij een
duidelijk principieel standpunt” (79). Als een dergelijke bekrachtiging achteraf
wordt uitgevoerd, dan is dat immers “altijd het gevolg van betwisting, waarzonder
men het belang ervan niet zou inzien; maar dan verstoort deze bekrachtiging het
verloop van een proces en doorbreekt ze ten gunste van de Staat de gelijkheid van
de partijen ten overstaan van het gerecht” (80).

Schuilt de kern van het probleem immers niet in het feit dat alle rechterlijke con-
troles in België a posteriori worden uitgevoerd, dat wil zeggen op een ogenblik
waarop de genomen beslissingen reeds lang van toepassing zijn? 
De schorsingsprocedures bij het Arbitragehof of de Raad van State verbeteren de si-
tuatie gedeeltelijk.
Dat het voor het Arbitragehof niet evident is om een beslissing tot nietigverklaring
te nemen, is begrijpelijk, omdat het gevolg daarvan de bestuurlijke handelingen ver-
stoort. Zoals we gezien hebben, voert het Hof geval per geval een vergelijking uit
tussen de dringende of toereikende belangen van de gemeenschap en de rechten
van de particulieren inzake fundamentele grondwettelijke waarborgen, met het
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens op de achtergrond.

7.1.3. De politieke gevolgen van het beroep op bijzondere machten
Met artikel 58 van de hoger genoemde wet van 27 april 2005, die aan de Koning bij-
zondere machten toekent teneinde de begrotingsdoelstelling 2005 van de ziekte-
verzekering te beheersen, komen nogmaals tot uiting, het terugtreden van het Par-
lement, de overheersende rol van de partijen en de neiging om het staatsbeheer bij
voorkeur in de Ministerraad te regelen dan in het Parlement (81).

7.1.4. Het  s tandpunt  van de Raad van State over de trapsgewi jze,  normatieve
bevoegdheidsdelegaties
Bij uitgesproken technische aangelegenheden ontstaat, in ruimere zin dan bij alleen
een delegatie van bijzondere machten, de kwestie van de trapsgewijze bevoegd-
heidsdelegaties, alsook van de rol die aan de deskundigen kan worden toever-
trouwd, en de democratische controle waaraan hun werk moet worden onderwor-
pen. De Raad van State, afdeling wetgeving, beklemtoonde herhaaldelijk dat “de
toekenning van de reglementaire bevoegdheden aan overheidsinstellingen of hun

(79) M. Leroy, op. cit., p. 191.
(80) Ibid. p. 191.
(81) De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid verklaarde in dat verband: ‘‘De machtiging
die door artikel 54 van het wetsontwerp (het latere artikel 58) aan de Koning wordt toevertrouwd,
wordt uitgeoefend door een in de Ministerraad besproken besluit: voor elke beslissing wordt dus het
advies gevraagd van alle in de Ministerraad vertegenwoordigde partijen.” Kamer, voltallige zitting van
13 april 2005, CRIV 51 PLEN 126, p. 12.; zie ook F. Dehousse, op. cit., J.T., 2 februari 1985, p. 71. 
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organen moeilijk te verenigen is met de algemene principes van het Belgische publiek-
recht, aangezien op die manier de eenheid van de reglementaire bevoegdheid wordt
geschonden en elke rechtstreekse parlementaire controle op dat vlak ontbreekt”.
(…) “Het toekennen van reglementaire bevoegdheden aan een overheidsinstelling of
een van haar organen is slechts gerechtvaardigd indien de zo toegekende
bevoegdheid een beperkte draagwijdte heeft en het technische aspect dermate is
dat men ervan kan uitgaan dat de instelling in kwestie, die de beoogde reglemente-
ring moet toepassen, het best geplaatst is om deze met kennis van zaken en des-
gevallend met de gewenste snelheid verder uit te werken” (82).

7.2. OP HET STANDPUNT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

7.2.1. Het overlegprobleem in de verplichte ziekteverzekering
Bij het opmaken van de inventaris van de bijzonderemachtenwetten konden we
vaststellen dat het financiële evenwicht van de sociale zekerheid sinds 1982 een van
de constante problemen is die aanleiding geven tot het gebruik van dergelijke
machten.
Met de hoger genoemde wet van 27 april 2005 wilde de regering aan de partners
van de ziekteverzekering en in het bijzonder aan de zorgverstrekkers een sterk sig-
naal geven en laten blijken dat de regering bezorgd is om het evenwicht en de over-
leving van deze sector. 
De Minister verhult niet dat de bijzondere machten in de eerste plaats worden
gezien als een drukmiddel op de actoren van de gezondheidszorgsector opdat zij
spontaan maatregelen zouden nemen (83).

Zoals we hierboven hebben gezien inzake de concurrentienormen opgenomen in
de wet van 27 maart 1986, geeft de regering de voorkeur aan overleg, in het onder-
havige geval aan maatregelen die de goedkeuring van de verzekeringspartners
zouden wegdragen.
Overlegde maatregelen, waarbij vooral rekening wordt gehouden met de structuur
van het stelsel van de geneeskundige verzorging, zijn veel doeltreffender in
vergelijking met van bovenaf opgelegde maatregelen.
Ook met de inbreng van deskundigheid die dergelijk overleg met zich meebrengt,
vooral in technische aangelegenheden als deze, moet rekening worden gehouden.
Bovendien is de regering zich ervan bewust dat het eventueel tussen haakjes plaatsen
van de overlegmechanismen een anomalie betekent in ons gezondheidszorgstelsel (84).

(82) Advies van de Raad van State nr. 37.983/1/3, Kamer, zitting 2004-2005, DOC 51 1627/001, p. 64.
(83) Kamer, zitting 2004-2005, DOC 51 1627/005, pp. 113 en 114. 
(84) Memorie van toelichting, Kamer, zitting 2004-2005, DOC 51 1627/001, p. 28.
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Het nieuwe aspect van artikel 58 van de wet van 27 april 2005 ligt overigens niet in
het feit dat de Koning de wet heeft kunnen wijzigen, maar in het feit dat hij in de
opgesomde aangelegenheden elke nuttige maatregel heeft kunnen nemen, door een
in de Ministerraad overlegd koninklijk besluit, zonder de door de hoger genoemde
wet van 14 juli 1994 voorgeschreven uitwerkingsprocedures te volgen. Het ging voor-
namelijk om wijzigingen in de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen.

7.2.2. De opportuniteit van de bijzondere machten
Zoals ook het geval was met de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioen-
stelsels, komt soms duidelijk tot uiting dat de omvang van de toegekende machten
en de tijd die voor de uitvoering ervan wordt toegekend (niet eens 9 maanden) niet
op elkaar zijn afgestemd. Deze machtigingswet dekt immers de volledige sociale
zekerheid en legt aan de regering doelstellingen op lange termijn op, meer bepaald
een implementatie en wetgevende werkzaamheden op lange termijn.
De Raad van State, zonder een uitspraak te doen over de opportuniteit – uitspraak
die de wetgever toekomt – stelt zich soms dezelfde soort van vraag inzake het
gekozen type van wetgevend procédé, wanneer hij onderzoek uitvoert naar de
noodzaak van de bijzondere machten en wenst te weten of de te nemen maatrege-
len “niet zouden kunnen worden genomen binnen het normale uitvoerende kader
van de wetgevende macht” (85).

De vergrijzing van de bevolking heeft, dat weten we, een impact op heel de sociale
zekerheid omdat ze de verhouding tussen bijdrageplichtige actieve personen en
inactieve personen, op het vlak van gezondheidszorg, negatief beïnvloedt; boven-
dien leidt de vergrijzing ook tot een grotere consumptie (86). Dit structureel
fenomeen is nochtans reeds lange tijd bekend, net zoals dat van de vooruitgang van
de medische technieken en die de stijging van het aantal ‘‘dure’’ en chronische ziek-
tes eveneens op een negatieve manier doorwegen op de kosten van de genees-
kundige verzorging.
Behalve met deze vrij voorspelbare elementen werd de consumptie van de
geneeskundige verzorging in 2004 ook nog geconfronteerd met een groei, die door
sommigen irrationeel wordt genoemd. In de context van hoogdringendheid die aan
de budgettaire correctiemaatregelen en de beheersing van de begrotingsdoelstelling
vanaf 2005 gebonden is, lijkt het beroep op bijzondere machten toegekend door de
wet van 27 april 2005 gerechtvaardigd.
Aan de andere kant zet het “indrukwekkende aantal actoren” op het vlak van de
geneeskundige verzorging ongetwijfeld ook een rem op de beheersing en omkade-
ring van de sector en op de reactiesnelheid wanneer onmiddellijke correctie-
maatregelen vereist zijn (87).

(85) R.S., Kamer, zitting 2004-2005, advies nr. 37.983/3, op. cit., p. 78.
(86) J. Kesenne, Vergrijzing en financiering van de sociale zekerheid: een haalbare uitdaging?,
Colloquium van het Planbureau, 2 en 3 december 1997.
(87) Voltallige zitting van 13 april 2005, Kamer, CRIV 51 PLEN 126, p. 40.
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7.2.3. Adequatie van de bijzondere machten met de doelstellingen van de regering
Mogen we hopen dat de maatregelen die in het kader van de recentste bijzondere
machten werden genomen, niet alleen een structureel effect zullen hebben op de
consumptie, zoals aangekondigd, maar ook een gericht effect, zoals werd verwacht,
op de begrotingen voor 2005 en 2006 en zoals in de aard ligt van dringende maat-
regelen en bijzondere machten (88)?

De regering heeft voor een dergelijk ambitieus plan de middelen ter beschikking
gesteld. In het verslag aan de Koning voorafgaand aan het KB van 17 september 2005
tot wijziging, met betrekking tot de vaststelling van de begroting voor geneeskundige
verzorging, de opdrachten van de Commissie voor begrotingscontrole en de docu-
menten met betrekking tot afsluiting van de rekeningen, van de wet betreffende de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd
op 14 juli 1994, verklaart hij als volgt: “Hoewel de maatregelen in dit besluit van
structurele aard zijn en de komende jaren effect zullen hebben, (…) kan niet worden
ontkend dat ze voor een stuk ook al in 2005 effect zullen hebben; derhalve kunnen
ook besparingsmaatregelen worden voorgesteld...” (89).

(Vertaling)

__________

(88) In verband met het verwachte structurele effect van de maatregelen die in het kader van de bij-
zondere machten dienen te worden genomen, zie de toespraak van de Minister in de Commissie
(Kamer, op. cit., 1627/005, p. 113) en ook in voltallige zitting (Kamer, op. cit., p. 40) waar de Minis-
ter toevoegde:
“De gezondheidszorgsector bevat tal van variabelen, waarbij het aanbod de vraag bepaalt. Dat is in
strijd met de economische wet, die wil dat de vraag het aanbod bepaalt. Er moet een globale visie op
de geneeskundige verzorging worden uitgewerkt, wil men de problemen ervan oplossen.”
(89) Verslag aan de Koning gepubliceerd in het B.S. van 23 september 2005, p. 41355

274

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2006

VAN-GORP-ned.qxp  4/09/2006  13:52  Pagina 274



INHOUDSTAFEL

DE BIJZONDERE MACHTEN IN DE SOCIALEZEKERHEIDSWETGEVING EN MEER 
BEPAALD IN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

INLEIDING 221

1.   OMSCHRIJVING VAN DE BIJZONDERE MACHTEN BIJ DE ANALYSE VAN DE 
RECHTSLEER 222

1.1. OMSCHRIJVING   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
1.2. GRONDWETTELIJKE BASIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
1.3. DE DRAAGWIJDTE VAN DE DELEGATIEWETTEN  .   . . . . . . . . . . . . . . . 224
1.4. DE DRAAGWIJDTE VAN DE BIJZONDEREMACHTENBESLUITEN.   . . . . . . . . . . 224
1.5. BEVOEGDHEID OP HET VLAK VAN BEROEP. . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

2.   VOORSTELLING VAN DE BIJZONDEREMACHTENWETTEN OP HET VLAK VAN 
SOCIALE ZEKERHEID 226

2.1. WET VAN 2 FEBRUARI 1982 TOT TOEKENNING VAN BEPAALDE BIJZONDERE MACHTEN 
AAN DE KONING (B.S. 4 FEBRUARI 1982)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

2.2. WET VAN 6 JULI 1983 TOT TOEKENNING VAN BEPAALDE BIJZONDERE MACHTEN 
AAN DE KONING (B.S. 8 JULI 1983)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

2.3. WET VAN 27 MAART 1986 TOT TOEKENNING VAN BEPAALDE BIJZONDERE MACHTEN 
AAN DE KONING (B.S. 28 MAART 1986)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

2.4. WET VAN 26 JULI 1996 STREKKENDE TOT REALISATIE VAN DE BUDGETTAIRE VOOR-
WAARDEN TOT DEELNAME VAN BELGIE AAN DE EUROPESE ECONOMISCHE EN 
MONETAIRE UNIE (B.S. 1 AUGUSTUS 1996)  . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

2.5. WET VAN 26 JULI 1996 TOT MODERNISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID EN TOT 
VRIJWARING VAN DE LEEFBAARHEID VAN DE WETTELIJKE PENSIOENSTELSELS 
(B.S. 1 AUGUSTUS 1996)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

2.6. WET VAN 27 APRIL 2005 BETREFFENDE DE BEHEERSING VAN DE BEGROTING 
VAN DE GEZONDHEIDSZORG EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE 
GEZONDHEID (B.S. 20 MEI 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

3.   DE BIJZONDERE MACHTEN IN HET LICHT VAN DE ADVIEZEN VAN DE 
AFDELING WETGEVING VAN DE RAAD VAN STATE 233

3.1. DE WETTEN DIE AAN DE KONING BIJZONDERE MACHTEN TOEKENNEN  . . . . . . 233
3.2. DE WETTEN TER BEKRACHTIGING VAN DE BIJZONDEREMACHTENBESLUITEN   . . . . 236

275

DE BIJZONDERE MACHTEN IN DE SOCIALEZEKERHEIDSWETGEVING ...

VAN-GORP-ned.qxp  4/09/2006  13:52  Pagina 275



4.   DE BIJZONDERE MACHTEN IN HET LICHT VAN DE RECHTSPRAAK VAN 
HET ARBITRAGEHOF 245

4.1. BEVOEGDHEID VAN HET ARBITRAGEHOF TEN AANZIEN VAN DE BIJZONDERE-
MACHTENBESLUITEN   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

4.2. ANALYSE VAN DE BIJZONDEREMACHTENWETTEN TEN OVERSTAAN VAN DE 
MACHTIGINGSWET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

4.3. HET TOEZICHT VAN HET ARBITRAGEHOF OP DE BEKRACHTIGINGSWETTEN . . . . . 248

5.   DE SITUATIE BIJ ONZE BUREN 251

5.1. NEDERLAND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
5.2. FRANKRIJK    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
5.3. DUITSLAND  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

6.   DE KB’s GENOMEN KRACHTENS ARTIKEL 58 VAN DE WET VAN 27 APRIL 2005 
BETREFFENDE DE BEHEERSING VAN DE BEGROTING  VAN DE GEZONDHEIDS-
ZORG EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE GEZONDHEID 259

6.1. KB VAN 10 AUGUSTUS 2005 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 35 TER VAN DE WET 
BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE 
VERZORGING EN UITKERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 
(B.S. 22 SEPTEMBER 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

6.2. KB VAN 10 AUGUSTUS 2005 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 191 VAN DE WET BETREF- 
FENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN 
UITKERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994  (B.S. 20 SEPTEMBER 2005)  . . . 259

6.3. KB VAN 17 SEPTEMBER 2005 TOT WIJZIGING, MET BETREKKING TOT DE VASTSTELLING 
VAN DE BEGROTING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING, DE OPDRACHTEN VAN 
DE COMMISSIE VOOR BEGROTINGSCONTROLE EN DE DOCUMENTEN MET 
BETREKKING TOT AFSLUITING VAN DE REKENINGEN, VAN DE WET BETREFFENDE 
DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING EN 
UITKERINGEN, GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 (B.S. 23 SEPTEMBER 2005)    . .   . 260

6.4. KB VAN 17 SEPTEMBER 2005 TOT WIJZIGING VAN ARTIKEL 73, §2, VAN DE WET 
BETREFFENDE DE VERPLICHTE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING 
EN UITKERINGEN GECOORDINEERD OP 14 JULI 1994 (B.S. VAN 27 SEPTEMBER 2005) . 266

6.5. ANDERE KB’S GENOMEN KRACHTENS ARTIKEL 58, §2, 2E LID VAN 
DE WET VAN 27 APRIL 2005 BETREFFENDE DE BEHEERSING VAN DE BEGROTING 
VAN DE GEZONDHEIDSZORG EN HOUDENDE DIVERSE BEPALINGEN INZAKE GEZOND-
HEID    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

7.   CONCLUSIES 269

7.1. DE JURIDISCHE ASPECTEN   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269
7.2. OP HET STANDPUNT VAN DE SOCIALE ZEKERHEID . . . . . . . . . . . . . . 272

276

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2006

VAN-GORP-ned.qxp  4/09/2006  13:52  Pagina 276



DE SOCIALE ZEKERHEID
VAN NADERBIJ

WAT IS ER ECHT MIS MET DE SOCIALE ZEKERHEID? 279

LANGENDONCK-NED.qxp  4/09/2006  11:23  Pagina 1



WAT IS ER ECHT MIS MET DE SOCIALE
ZEKERHEID?*

DOOR JEF VAN LANGENDONCK

Professor, Rechtsfaculteit K.U. Leuven

De rechtswetenschap, die ik verondersteld word te dienen, is vaak vooral nuttig om
te zeggen wat niet waar is. Het recht is geworteld in de tegenspraak. Niets in het
recht kan voor waar gehouden worden, tenzij ook iemand het tegendeel verdedigd
heeft. Wanneer in de maatschappij over bepaalde opvattingen een algemene con-
sensus lijkt te bestaan, moet het de natuurlijke reflex zijn van de jurist om zich af te
vragen of aan de tegengestelde mening wel de nodige aandacht is besteed. Deze
werkwijze zullen wij vandaag even toepassen op de sociale zekerheid.

Wat wij altijd horen affirmeren is, dat wij “de beste sociale zekerheid van de
wereld” hebben, maar dat zij alleen te duur is, en dat die kost te veel op de arbeid
drukt, wat een nadelige invloed uitoefent op ons concurrentievermogen en dus op
de werkgelegenheid. En is dat ook waar?

Neen, dus! U gelieve te noteren dat ik niet geloof dat onze sociale zekerheid te veel
kost (tenzij dan in termen van administratiekost, maar die is alles bij elkaar niet
hoog). Wanneer men een behoorlijk vervangingsinkomen wil verschaffen aan 2,5
miljoen invaliden en gepensioneerden en aan 600.000 werklozen en bovendien aan
alle burgers medische zorgen en aan alle gezinnen kindergeld wil verstrekken, moet
men er niet van versteld staan dat dit 25% van het BNP kost. De uitkeringen van
onze sociale zekerheid (zeker bij de zelfstandigen, maar ook bij de werknemers)
halen geen hoge vervangingsratio. Het gemiddelde bedrag van de werknemers-
pensioenen ligt beneden 600 EUR per maand, voor de zelfstandigen rond de 300
EUR per maand. Dat is zeker niet het beste in de wereld!

Wij geloven ook niet in het verhaal van de kost die op de arbeid en het
concurrentievermogen drukt, en die door lastenverlagingen zou moeten naar bene-
den gehaald worden. Het is natuurlijk wel zo dat de sociale bijdragen betaald wor-
den door de ondernemingen, net zoals de lonen, de kosten van grondstoffen,
machines en materialen, de transport- en energiekosten, de intresten op kapitalen,
de beheersvergoedingen en alle andere productiekosten. En daar is ook niets mis

* Rede uitgesproken ter gelegenheid van zijn emiraat aan de K.U. Leuven.
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mee. Daar dienen ondernemingen voor: om goederen en diensten te produceren en
inkomsten te genereren voor al wie bij de productie betrokken is. Ook de overheids-
uitgaven moeten uiteindelijk door de economische productie gedragen worden. Er
is geen andere bron. En zij vormen ook een productiefactor. Probeer maar eens
goederen en diensten te produceren in een land zonder wegen, zonder onderwijs,
zonder politie en justitie …

De kosten voor de ondernemingen zijn alleen dan te hoog, wanneer zij meer bedra-
gen dan de productiviteit. En die is verschillend van onderneming tot onderneming,
zelfs van afdeling tot afdeling binnen dezelfde onderneming, en zij varieert voort-
durend met de tijd. Men kan dus niet in algemene termen stellen dat de productie-
kosten, of één bepaald element hiervan, zoals de zogenaamde “sociale lasten” te
hoog zijn. (Men kan zich beter bezighouden met het verbeteren van de produc-
tiviteit. Alleen op die manier kunnen wij economisch iets betekenen op de wereld-
markt.)

Maar ik wil het hier vooral hebben over het andere punt: hebben wij “de beste
sociale zekerheid van de wereld”? Op die vraag is het antwoord natuurlijk negatief,
dat zal niemand verwonderen. Kwantitatief scheert zij geen hoge toppen. Onze
“vervangingsratio” tegenover het verloren inkomen is niet zeer hoog. Maar vooral
kwalitatief blijft onze sociale zekerheid – ondanks een aantal punten waarop
opmerkelijke vooruitgang is geboekt – lelijk ondermaats. Ons stelsel wordt geken-
merkt door een aantal opmerkelijke onzinnigheden en flagrante onrechtvaardig-
heden, die in een modern land niet aanvaardbaar zijn. Ik heb er een tiental opge-
somd, die ik u hier kort zal uiteenzetten. Het zijn, helaas, niet de enige.

1. BASISSTRUCTUUR

De basisstructuur van onze sociale zekerheid beantwoordt niet aan haar doel-
gerichtheid. Men moet goed inzien dat het doel van de sociale zekerheid dubbel is.
Enerzijds moet zij een minimumbescherming bieden aan alle burgers; en anderzijds
organiseert zij een verzekering voor het arbeidsinkomen van alle werkenden. Dit
zijn twee volledig verschillende activiteiten, die zich richten tot verschillende doel-
groepen en die vragen om een verschillende financiering.

Basisbescherming en arbeidsinkomensverzekering worden echter in het Belgische
stelsel volledig door elkaar gehaald. Dit leidt tot een dubbele onrechtvaardigheid:
� aan de ene kant wordt de basisbescherming onjuist gefinancierd, niet volgens

draagkracht, maar grotendeels (gezinsbijslagen en medische zorgen) op basis van
bijdragen die berekend worden op het arbeidsinkomen. Het kapitaalsinkomen blijft
hierbij buiten schot en dat is juist proportioneel groter naarmate het algemene
inkomensniveau hoger is;

� en anderzijds wordt de arbeidsinkomensverzekering deels gefinancierd uit de
algemene middelen, wat onrechtvaardig is. De sociale verzekering geeft hogere
uitkeringen aan wie hogere lonen verdiend heeft. Dit kan alleen gerechtvaardigd
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worden door bijdragen die (minstens) proportioneel zijn aan de verdiende lonen.
Elke overheidsfinanciering betekent hier een subsidie die meer de hogere dan de
lagere inkomens ten goede komt.

Dit kan nochtans simpel uit elkaar gehaald worden. In feite bedragen de uitgaven
voor wat men minimumbescherming kan noemen (de gezinsbijslagen en de gezond-
heidszorgen plus de sociale bijstand (leefloon, OCMW-steun, gewaarborgd inkomen
voor bejaarden, inkomensgarantie voor ouderen en tegemoetkomingen voor
gehandicapten), ongeveer 22,6 miljard EUR (begroting 2004), dat is zowat evenveel
als de voorziene staatstoelagen voor de sociale zekerheid en de “alternatieve
financiering” (BTW en accijnzen), samen iets meer dan 22 miljard EUR. Men zou dus
omzeggens eenvoudig kunnen ruilen: de overheidsfinanciering voor de mini-
mumbescherming, en de bijdragen voor de loonvervangende uitkeringen. En dan
zou de logica en de sociale rechtvaardigheid (tenminste op dat punt) gerespecteerd
worden. Maar dat is blijkbaar te simpel.

2. DE BIJDRAGEREGELING

De zogenaamde “sociale” bijdragen verdienen hoegenaamd niet het predikaat “so-
ciaal”. Het valt onmiddellijk op dat deze bijdragen niet progressief zijn. Zij zijn pro-
portioneel aan de lonen, en bij de zelfstandigen zelfs degressief. Dit staat in schril
contrast met de inkomstenbelastingen, waarbij een niet-progressief tarief als sociaal
onrechtvaardig zou aangeklaagd worden. De belastingen zijn dus socialer dan de
“sociale” bijdragen!

Wij weten het wel: om de bijdragen progressief te maken, zou men eerst de
‘werkgeversbijdrage’ moeten afschaffen. Werknemers kunnen in hetzelfde kwartaal
achtereenvolgens of tegelijk voor meerdere werkgevers werken. Die werkgevers
kunnen niet weten hoe hoog het totale loon van de werknemer is, om een pro-
gressief tarief toe te passen. Dus moet de bijdrage proportioneel zijn. Dat afschaffen
is zo eenvoudig niet. Men is eraan gewoon. Overal in het arbeidsrecht, in de bij-
drageregeling en in de berekening van de uitkeringen gebruikt men de term “bruto-
loon”, die uit deze structuur voortkomt. Dat afschaffen, en bijvoorbeeld vervangen
door een werkelijk “brutoloon” waarin alle bijdragen begrepen zijn (de huidige
“loonkost”, dus met inbegrip van de werkgeversbijdragen) zou wat omrekenwerk
vragen. Zoiets als de invoering van de euro. Maar kan men dat niet doen omwille
van de rechtvaardigheid?

Het kan ook simpeler en efficiënter: progressieve bijdragen via inkomensbelasting
als een soort van sociale opdeciem. Utopisch? Bestaat al sinds de jaren vijftig van
vorige eeuw in Nederland!
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3. GEEN EIGEN BEHEER

Het kan misschien verwondering wekken, maar een van de ernstige problemen van
onze sociale zekerheid is dat zij geen beheer heeft. Zij staat wel bol van de beheers-
comités, waarin talloze afgevaardigden van vakbonden en werkgevers zetelen, maar
deze comités hebben geen (of nauwelijks enige) bevoegdheid over wat het essen-
tiële van financieel beheer uitmaakt: de inkomsten en de uitgaven. Zij beheren,
zoals gezegd wordt, “de instellingen, niet de stelsels”. Dit is zelfs het geval met het
zogenaamde “globaal beheer”, dat ten tijde van Jean-Luc Dehaene boven die beheers-
comités aangesteld is. Ook dat globaal beheerscomité heeft essentieel slechts advi-
serende bevoegdheid.

In werkelijkheid berust het beheer van de sociale zekerheid bij de regering en het
parlement. Het Staatsblad is een soort van bedrijfskrant, waarin de beheersbeslissin-
gen over de sociale zekerheid te vinden zijn, in de vorm van wetten, vooral “pro-
grammawetten” en K.B.’s, die elk jaar duizenden bladzijden vullen.

Dat is geen goede toestand. De regering en het parlement hebben een belangrijke
opdracht op het gebied van de regelgeving, wat al moeilijk genoeg is. Zij zijn niet
goed geplaatst om ook nog het financiële beheer van deze ingewikkelde sector te
voeren. Men moet ervoor pleiten om terug te keren naar het autonome beheer,
zoals dat destijds door de grondleggers van het stelsel gewild is – zij het dan mis-
schien in een gemoderniseerde vorm.

4. DE SLECHTSTE SECTOR

Keren wij ons nu naar waar het in de sociale zekerheid eigenlijk om gaat: de sec-
toren die instaan voor de prestaties aan de rechthebbenden. Daarin is zeker niet
alles optimaal. En wij beginnen met de slechtste sector: die van de arbeids-
ongevallen. Heel wat mensen zullen verwonderd staan kijken. De arbeids-
ongevallen? Is dat niet de sector waarover de minste klachten zijn? Inderdaad geniet
deze sector een grote populariteit, maar dan wel hoofdzakelijk om de verkeerde
redenen. Er is wel degelijk heel wat mis mee.

� Verschil in vergoeding met ‘gewone’ ongevallen
Een slachtoffer van een ongeval dat als “arbeidsongeval” gekwalificeerd wordt,
krijgt een duidelijk hogere vergoeding dan iemand die een “gewoon” ongeval
heeft gehad (grosso modo 90% i.p.v. 60%). Men kan zich afvragen of dat verschil
in behandeling gerechtvaardigd is. In de rechtspraak blijkt het niet altijd gemakke-
lijk te zijn om uit te maken welk ongeval de nodige band met de arbeid heeft en
welk niet. De voorbeelden zijn legio: zoals de werknemer die tijdens de middag-
pauze zijn boterhammen opeet op straat voor de poort van de fabriek: als hij een
ongeval krijgt op de stoep aan de kant van de fabriek is het een arbeidsongeval,
als het aan de overkant is (waar de zon schijnt), dan geen arbeidsongeval. Of de
werknemer die een ongeval krijgt op weg naar het werk. Als hij van zijn weekend-
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huisje vertrokken is, is het een arbeidsongeval, als hij van bij familie komt waar hij
blijven logeren is, geen arbeidsongeval. Het rechtsgevoel ziet daarin wel geen vol-
doende onderscheid om een groot verschil in vergoeding te rechtvaardigen. Ons
Arbitragehof laat voorlopig deze verschillende behandeling nog toe omwille van
het bestaan van een “professioneel risico”, dat echter niet veel meer is dan een
woordformule die aan geen sociale realiteit beantwoordt. Vroeg of laat zal dit wel
eens als ongrondwettelijk afgewezen worden.

� Cumuleerbaarheid met loon
Een bijzonder opmerkelijk kenmerk van de arbeidsongevallenregeling is de prin-
cipiële en volledige cumuleerbaarheid van de uitkeringen met loon en met andere
sociale uitkeringen (enkele uitzonderingen niet te na gesproken). Dit staat in
schril contrast met alle andere sectoren van de sociale zekerheid, waarin elke
vorm van cumulatie krachtdadig bekampt wordt. Hier ligt wel de basis van de
goede reputatie die de sector bij het publiek geniet: wie zijn arbeidsongeval goed
kan “kiezen”, kan er een mooie winst uit halen. Dat is des te aangenamer wanneer
die uitkering ook nog omgezet wordt in kapitaal. Men heeft meer kans te winnen
in dit systeem dan bij de Lotto. Maar dat zou toch niet de bedoeling moeten zijn
van de sociale zekerheid.

� Antirevaliderende werking
Het meest navrante aspect van de arbeidsongevallenregeling is haar antirevali-
derende werking. Na een ongeval is het essentieel om zo gauw mogelijk de revali-
datie aan te vatten. Die vereist vaak grote en soms pijnlijke inspanningen vanwege
het slachtoffer. Maar precies in die periode heeft het slachtoffer er belang bij een
zo hoog mogelijke graad van arbeidsongeschiktheid te hebben en te behouden,
tot de zogenaamde consolidatie bereikt is. Pas dan zal hij met volle inzet deelne-
men aan de revalidatie-inspanning, wanneer het veel te laat is om nog een goed
resultaat te bereiken. Hij heeft dan wel meer geld, maar een deel van zijn gezond-
heid is onherroepelijk verloren.

� Immuniteit van de werkgevers
Een wezenselement van het compromis, dat in de arbeidsongevallenwet van 1903
is neergelegd, was de “immuniteit” van de werkgever tegen vorderingen op grond
van burgerlijke aansprakelijkheid vanwege de slachtoffers of hun nabestaanden.
Men wou de stroom van strafrechtelijke klachten tegen de werkgevers indijken
door te beletten dat men zich burgerlijke partij zou kunnen stellen in een strafpro-
ces tegen de werkgever. Thans, een eeuw later, kan men zich afvragen of er nog
een objectieve rechtvaardiging bestaat voor deze buitengewone uitzondering op
het “gemeen recht”. Tot nader order behoort de burgerlijke aansprakelijkheid tot
de grondstructuren van onze rechtsorde. Het lijkt niet verantwoord dat in één
enkel geval degene die door zijn fout een schade veroorzaakt, niet gehouden zou
zijn deze te vergoeden, nl. wanneer het een werkgever betreft tegenover zijn
werknemer.
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5. VERSCHIL IN BEHANDELING INVALIDEN – LANGDURIG WERKLOZEN

Onze maatschappij heeft medelijden met de invaliden, maar houdt niet van de werk-
lozen, zeker niet als zij langdurig werkloos zijn. De toekenningsvoorwaarden zijn
duidelijk strenger in de werkloosheidsregeling dan in de ziekte- en invaliditeits-
verzekering. De uitkeringen voor (vooral langdurig) werklozen liggen doorgaans
heel wat lager dan deze voor invaliden, o.m. door toepassing van een lagere loon-
grens. Zij kunnen in bepaalde gevallen stopgezet worden wegens verloop van tijd,
wat bij de invaliditeit niet het geval is. En vooral: de eigen fout van de betrokkene
wordt de werklozen streng aangerekend, bv. wanneer zij het werk verlaten “zonder
wettige reden”, wanneer zij ontslagen worden “omwille van hun houding” of wan-
neer zij “een passende betrekking weigeren”, terwijl dit in andere sectoren niet het
geval is. In andere sectoren houdt men alleen rekening met opzet (Arbeid-
songevallen – Beroepsziekten – Ziekte- en Invaliditeitsuitkeringen), wat dan nog
zeer strikt geïnterpreteerd wordt. In bepaalde sectoren speelt zelfs de opzettelijke
fout geen rol (Gezinsbijslag, Pensioenen).

Men gaat er gewoonlijk van uit dat dit verschil in behandeling gerechtvaardigd is
doordat werklozen kunnen werken en invaliden niet. Dit laatste wordt gecerti-
ficeerd door een medisch getuigschrift, waaraan men blijkbaar groot geloof hecht.
Dit houdt echter geen stand in de juridische en sociale realiteit. Misschien is er een
reëel verschil in de eerste dagen en weken van verlies van werk. Maar wanneer deze
toestand wat langer duurt, gaan werklozen en invaliden steeds meer op elkaar
gelijken. Invaliden zijn personen die omwille van hun gezondheidstoestand, en
gezien hun opleiding, hun familiale omstandigheden, de economische toestand in
hun streek en alle andere relevante redenen geen passende arbeid kunnen verrichten
op de arbeidsmarkt. En werklozen zijn personen die omwille van de economische
toestand in hun streek, en gezien hun opleiding, hun gezondheidstoestand, hun
familiale omstandigheden en alle andere relevante redenen geen passende arbeid
kunnen verrichten op de arbeidsmarkt. Zoveel verschil maakt dat niet!

Opmerkelijk is dat deze negatieve houding wordt doorgetrokken in het “leefloon”,
dat verwant is met het werkloosheidsrisico: er wordt van de rechthebbende geëist
dat hij bereid is tot maatschappelijke inschakeling door de arbeid. Men wil met
andere woorden geen uitkeringen geven aan mensen die in de marge van de
maatschappij leven. Nochtans is het eerste doel van de sociale zekerheid eenieder
de nodige middelen bezorgen om een menswaardig bestaan te leiden. Zoals het
Beveridge-rapport het uitdrukte: “Freedom from want.” Dit moet een reële vrijheid
zijn. Zij mag niet worden teruggeschroefd door de rechthebbenden een bepaald
gedrag voor te schrijven. Sociale zekerheid mag geen instrument zijn van sociale
conformiteit.
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6. GEZINSMODALISERING

Onze volgende steen des aanstoots heet “gezinsmodalisering”. Op het eerste gezicht
is dit een aantrekkelijke formule: men past de omvang van de uitkeringen aan aan de
gezinslast van de rechthebbende, zodat het geld van de sociale zekerheid daar
terechtkomt waar het het meest nodig is.

In werkelijkheid is de gezinsmodalisering echter een vorm van inkomenstoets of
“aanrekening van de bestaansmiddelen”. Men past inderdaad de bedragen aan, niet
aan de omvang van het gezin van de rechthebbende, maar aan de al dan niet aan-
wezigheid van een ander inkomen in het gezin. Een gezinshoofd wordt bepaald als
iemand die samenwoont met gezinsleden die geen eigen inkomen hebben (boven
een bepaalde grens); een samenwonende is iemand bij wie er wel een ander
inkomen (boven die grens) in het gezin aanwezig is. Een dergelijke inkomenstoets
hoort niet thuis in een verzekeringsstelsel, waarin de verzekerde een objectief recht
verwerft op basis van zijn bijdragebetaling. Het Hof van Straatsburg heeft erkend dat
sociale uitkeringen die, zelfs gedeeltelijk, op bijdragen berusten, beschermd worden
door het eigendomsrecht. Dat recht beperken op basis van een criterium van
behoefte is hiermee in strijd.

Deze structuur brengt de uitkeringen van de sociale verzekering in de sfeer van de
bijstandsstelsels, waarin een onverkwikkelijke problematiek van schending van de
privé-sfeer ontstaat door controles van het al dan niet samenwonen van personen in
gezinsverband, iets waarmee de sociale zekerheid zich beter niet zou bezighouden.
Minister Vande Lanotte heeft loffelijke pogingen gedaan om een “individualisering”
van het recht op uitkering door te voeren in de inkomensgarantie voor ouderen en
in het leefloon, precies dus in de bijstandsstelsels waar een inkomenstoets normaal
en onvermijdelijk is. Men zou beter gedaan hebben die individualisering te richten
op de klassieke verzekeringsstelsels, waar zij meer voor de hand liggend is.

7. VERSCHIL TUSSEN WERKNEMERS EN ZELFSTANDIGEN

Men kan niet spreken over de onrechtvaardigheden in de Belgische sociale zeker-
heid zonder de vergelijking te maken tussen de sociale bescherming van de verschil-
lende sociaaleconomische groepen: overheidspersoneel, werknemers en zelfstandi-
gen. Het probleem stelt zich voornamelijk in de sector van de pensioenen.

Iedereen weet dat de overheidspensioenen veel gunstiger zijn dan die van de
werknemers, en die van de zelfstandigen veel ongunstiger. Dit is problematisch op
zichzelf in een land waar in principe alle burgers (of toch de Belgen) gelijk zijn voor
de wet.

Het probleem is niet zozeer dat er een verschil is, maar dat het door niets gerecht-
vaardigd is. De hogere pensioenen voor werknemers lijken op het eerste gezicht
gebaseerd te zijn op hogere bijdragen. De Wet Mainil van 15 mei 1984 drukte dat uit
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als: voor elke frank bijdrage evenveel pensioen. Maar: als de werkgeversbijdragen
naar de huidige terminologie “sociale lasten” zijn, die als belastingen behandeld
worden en niet als bijdragen, zoals het thans het geval is, dan zijn de bijdragen van
de zelfstandigen niet lager maar hoger dan die van de werknemers. Er is dan geen
rechtvaardiging voor lagere pensioenen voor zelfstandigen, wel integendeel: zij
zouden hoger moeten zijn.

Ook voor de hogere pensioenen van het overheidspersoneel zoekt men tevergeefs
een rechtvaardiging, vermits zij zeker niet méér bijdragen betalen dan de werkne-
mers. Het eigen statuut van het overheidspersoneel kan die hogere pensioenen niet
verklaren. Het is sinds lang een fictie. Het overheidspersoneel krijgt geen eenzijdig
mandaat, dat uiteraard kosteloos is. Hun bezoldiging en pensioen is geen gunst die
door de overheid naar haar goeddunken toegekend wordt. De overheid is een
werkgever zoals een andere. Het wordt hoog tijd dat men in ons land een operatie
“overheidspersoneel onder de werknemersregelingen” doorvoert, zoals dat met succes
in Nederland gebeurd is in de jaren 1993 tot 1998.

8. TOEPASSINGSGEBIED MEDISCHE ZORGEN EN GEZINSBIJSLAGEN

Al sinds meer dan een halve eeuw wordt telkens weer voorgesteld en geëist dat
gezinsbijslag en medische zorgen als een recht van iedereen zouden erkend wor-
den. De Rijkscommissarissen van 1950 en de Commissie Dillemans van 1985 spra-
ken zich duidelijk uit in die zin. Maar toch is dit nog altijd niet gerealiseerd. Men
moet behoren tot een bepaalde categorie uit de wettelijke opsomming van de
rechthebbenden, om aanspraak te kunnen maken op die prestaties. Die categorieën
zijn wel talrijk en gevarieerd, zodat iedereen wel ergens terechtkomt, hetzij als
gerechtigde, hetzij (voor de medische zorgen) als persoon ten laste. En er is ook
voorzien in een restcategorie: alle ingeschrevenen in het Rijksregister voor de
medische zorgen, en voor de gezinsbijslagen al degenen die in België de zorg
hebben voor kinderen waarvoor op geen andere manier recht op kinderbijslag
bestaat, en die onvoldoende bestaansmiddelen hebben. 

Waar is dan het probleem? Nog afgezien van de ongelijke behandeling – sommigen
krijgen meer, anderen minder – is er de grote ingewikkeldheid, waardoor verlies
van rechten dreigt. De regels over de “verzekerbaarheid”, zoals het in de ziekte-
verzekering heet, beslaan vele bladzijden met lange artikelen in de wet en de uitvoe-
ringsbesluiten, daar waar één enkel zinnetje zou volstaan. En men kan niet vrij
kiezen in welke hoedanigheid men waar aangesloten is. Men wordt geconfronteerd
met eindeloos ingewikkelde voorrangsregels waardoor voortdurend het gevaar
bestaat van verkeerde toepassing met een hele nasleep van terugvorderingen, regu-
lariseringen en overdrachten van dossiers van de ene kas naar de andere. Niet
zelden leidt dit tot verlies van rechten. En dit verlies van rechten komt hoofdzakelijk
voor bij de zwakste groepen in de maatschappij. Vraag maar eens aan de OCMW’s
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hoeveel medische zorgen zij moeten ten laste nemen, en vraag maar aan de instellin-
gen van de jeugdzorg hoeveel geplaatste kinderen geen kinderbijslag ontvangen. In
een modern land mogen zulke toestanden niet meer voorkomen.

9. “RUST”PENSIOEN

België kent geen “ouderdomspensioen” maar een “rustpensioen”. Men moet in
principe de arbeid staken om met pensioen te gaan. Alleen een beperkt arbeids-
inkomen tot een bepaalde grens is toegelaten.

Dit lijkt velen evident, maar in het geheel van Europa en van de wereld is het een
uitzondering. In andere landen wordt de cumulatie met arbeidsinkomen doorgaans
alleen beperkt wanneer het om een vervroegd pensioen gaat, vóór de normale
leeftijd. Vanaf de normale pensioenleeftijd wordt het pensioen als een verworven
recht beschouwd op basis van de bijdragen die tijdens de actieve loopbaan betaald
werden. De verplichting om de arbeid te staken is eigenlijk een vorm van inkomens-
toets, die strijdig is met de idee van sociale verzekering. Bovendien wordt die
inkomenstoets dan nog alleen op arbeidsinkomen toegepast, niet op kapitaals-
inkomen, wat zeker niet als een “sociale” maatregel kan beschouwd worden.

Er mag hier even aan herinnerd worden dat pensioenrechten, die op bijdragebeta-
ling berusten, beschermd worden door het eigendomsrecht (zie rechtspraak
Europees Hof voor de Rechten van de Mens). Dit zou des te meer zo moeten zijn in
België, waar het pensioen berekend wordt op het loon dat verdiend werd
gedurende de hele loopbaan, en niet, zoals in de meeste landen, op het loon van de
laatste vijf of tien jaren. In België berust het pensioen dus op een spaarformule,
eerder dan op een verzekering. Het gaat niet op de mensen hun gespaard pensioen
te ontnemen op grond van het feit dat zij nog verder werken.

Dit is des te meer ongerijmd wanneer men ziet tot welke enorme administratieve
rompslomp dit aanleiding geeft: honderdduizenden formulieren, aangiften en certifi-
caten circuleren tussen de pensioenadministratie, de gepensioneerden en hun
mogelijke werkgevers. En zoals altijd lijdt dit tot vertraging in de uitbetaling, tot ver-
lies van rechten en tot pijnlijke terugvorderingen, soms op grond van lachwekkend
kleine overschrijdingen van de geldende grensbedragen, waar de betrokkenen vaak
niets aan kunnen doen.

Het argument is uiteraard dat ouderen die een pensioen genieten, de beschikbare
arbeidsplaatsen minder nodig hebben. Zij moeten plaats maken voor de jongeren op
de arbeidsmarkt. Maar nu wil men de ouderen ertoe aanzetten langer te werken?
Dat zal men niet doen door hen vanaf een zekere leeftijd de arbeid te verbieden.
Integendeel. Wanneer zij de mogelijkheid zouden hebben om na hun pensioen
verder te werken en dit met hun pensioen te cumuleren, zouden heel wat ouderen
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gemotiveerd zijn om hun arbeidsplaats zo lang mogelijk te behouden, in plaats van
er zo vroeg mogelijk uit te stappen. En zij zullen minder in de verleiding komen om
in het zwart bij te verdienen.

10. GEHANDICAPTEN

Uiteindelijk moet ik hier nog de sector van de gehandicapten vermelden (of “perso-
nen met een handicap” zoals wij nu moeten zeggen), waarvan onze betreurde colle-
ga Bea Van Buggenhout haar levenswerk heeft gemaakt. De hervorming, waarvan zij
mee de grondslagen heeft gelegd, heeft ons land uitgerust met een omvattend en
systematisch systeem van voorzieningen en tegemoetkomingen voor gehandicapten
dat (heel wat gehandicapten zullen dit met verwondering vernemen) België op dit
vlak in de wereld bekendheid heeft gegeven.

Waarom vernoem ik het dan hier, in deze hitlijst van onrechtvaardigheden van de
sociale zekerheid? Omdat de hele regeling uitgaat van forfaitaire vergoedingen, wat
dus betekent: geen volledige vergoeding, vermits men niet uitgaat van de werkelijk
gemaakte kosten. Dat doet men nochtans wel in de ziekteverzekering. Heel wat
kosten die een gehandicapte te dragen heeft, worden langs deze weg ruimschoots
ten laste genomen, als zij maar een voldoende medische verantwoording hebben.
Men kan zich afvragen waarom het niet kan voor de andere kosten van een handi-
cap, die niet in de medische sfeer liggen: verplaatsingen, speciale voeding en kle-
ding, aanpassingen aan woning, hulpmiddelen bij de activiteiten van het dagelijkse
leven, hulp van anderen. Nog al te vaak moet de gehandicapte in onze maatschappij
aan deze dingen verzaken, omdat het te duur is, of, erger nog, omdat de procedure
om er geheel of gedeeltelijk financiering voor te krijgen te lastig is en te lang duurt.

Het zou trouwens ook om een andere reden beter zijn. Een forfaitair systeem dat
verspreid ligt over een veelheid van regelingen (een juridisch oerwoud, zoals Roger
Dillemans ooit gezegd heeft) brengt het risico met zich mee dat voor dezelfde kost
tweemaal betaald wordt of meer. Sommige gehandicapten kunnen hier slim van
profiteren, en het weze hen (tot op zekere hoogte) gegund, maar dat kan niet de
bedoeling zijn van het systeem. Men kan beter kijken naar de extra kosten die de
handicap werkelijk met zich meebrengt, en forfaitaire bedragen alleen gebruiken als
het voor bepaalde gevallen praktisch niet doenbaar is die kosten te begroten of te
bewijzen.

Een handicap is een zware last, elke dag, een leven lang, voor de persoon zelf en
voor zijn omgeving. Een land kan zich niet beschaafd noemen als het daarenboven
de financiële last hiervan door de betrokkenen zelf laat dragen. Daar ligt een priori-
taire taak voor de sociale zekerheid, die zij blijkbaar in dit land maar schoorvoetend
op zich neemt.
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BESLUIT

Het bovenstaande is slechts een staalkaart van de diepgaande disfuncties die in onze
sociale zekerheid aan te treffen zijn. Ons systeem is te veel schatplichtig aan het
verleden, en te weinig georiënteerd naar de werkelijke sociale problemen die het
moet oplossen, nu en in de toekomst. Zelfgenoegzaamheid is hier volstrekt uit den
boze. Zo lang ons systeem mensen op verschillende manier behandelt zonder objec-
tieve reden, zo lang het op sommige mensen en groepen buitensporige lasten legt
en anderen bevoordeligt, zo lang het overdreven zware procedures gebruikt waarin
mensen hun weg en hun rechten verliezen, zo lang zijn wij niet gekomen tot een
toestand die voor de sociale zekerheid van de 21e eeuw bevredigend kan geacht
worden. Maar dat zal werk zijn voor mijn opvolgers.

__________
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PILOOTPROJECT 2004-2007 
‘‘TEWERKSTELLING VAN
ERVARINGSDESKUNDIGEN IN ARMOEDE EN
SOCIALE UITSLUITING BINNEN DE FEDERALE
OVERHEIDSDIENSTEN’’

DOOR ANJA CLAEYS en JULIEN VAN GEERTSOM

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie

INLEIDING

Op de ministerraad van 20 en 21 maart 2004 besliste de federale overheid om in de
toekomst ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in te schakelen.
Het werken met ervaringsdeskundigen is een vrij recente methodiek die door de
vzw Link voor het eerst in Vlaanderen uitgebouwd werd als instrument in de bestrij-
ding van armoede en sociale uitsluiting en het dichten van de kloof tussen armen
en de rest van de samenleving. Binnen de federale overheid werkte de Programma-
torische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en
Sociale Economie een pilootproject uit, onder impuls van Christian Dupont, Minis-
ter van maatschappelijke integratie en ambtenarenzaken en Els Van Weert,
Staatssecretaris voor Sociale Economie, om dit idee vorm te geven. De POD zorgde
voor interesse en bijkomende financiële steun van Europa (Europees Sociaal Fonds),
voor de aanwerving en begeleiding van ervaringsdeskundigen zelf en voor het mee
uittekenen van een gepast kader voor de detachering naar de verschillende overheids-
diensten. Het pilootproject wil dus finaal, met het creëren van een nieuw type func-
tie binnen de dienstverlening van de federale overheid, het perspectief van mensen
in armoede binnenbrengen en integreren, hiermee meewerken aan een toeganke-
lijkere dienstverlening voor alle burgers en pistes aan te reiken voor de volledige
toegang van mensen in armoede tot de sociale grondrechten.

Het project wil hiermee uitdrukkelijk aansluiten bij de inspanningen van de laatste
jaren vanuit, in de eerste plaats federale, maar ook andere overheden, met
betrekking tot de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
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1. ARMOEDEBESTRIJDING ALS OPDRACHT VAN DE FEDERALE OVERHEID

Na het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (1969), de tegemoetkoming voor min-
dervaliden (1969) en de gewaarborgde gezinsbijslagen (1971) werd in 1974 het
bestaansminimum ingesteld als sluitstuk van een systeem van sociale zekerheid dat
verondersteld werd armoede uit te bannen.

In 1980 werd armoede evenwel ‘geherdefinieerd’: armoede werd niet langer
bekeken als louter een inkomensprobleem, maar als een cumulatie van uitsluitingen
op verschillende deelterreinen die elkaar onderling versterken (Vranken e.a., 2001
(1)). Tegelijk wordt de oorzaak van armoede omschreven als maatschappelijk in
plaats van individueel: mensen zijn niet arm door persoonlijke schuld of pech, maar
in onze maatschappij zijn mechanismen werkzaam die armoede en uitsluiting be-
werkstelligen en versterken (Geldof, D., 1994 (2)). Een structurele benadering van
armoede en armoedebestrijding is aldus noodzakelijk en betekent dat voorzieningen
en beleid hun opdracht in eerste instantie maatschappelijk moeten kaderen en niet
hoofdzakelijk individueel (in termen van ondersteuning aan en begeleiding van indi-
viduen) (Bouverne-De Bie, 2004 (3)). Met de invoering van de sociale grondrechten
in 1993 wordt dit idee in de grondwet verankerd.

Nauw aansluitend bij deze noodzaak tot een structurele benadering, won het idee om
samen te werken met mensen in armoede zelf veld. Aanvankelijk beperkt tot een ad
hoc-consultatie en weinig gesystematiseerd via de Interdepartementale Commissie
voor Armoedebestrijding in 1986 (Van Robaeys, Dierckx en Vranken, 2005 (4)), ver-
scheen in 1994, mede onder impuls van het ‘Urgentieprogramma voor een meer so-
lidaire samenleving’ (1993) het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA). Funda-
menteel in dit verslag was het inzicht dat armoedebestrijding niet kan zonder de
inzichten en ervaringen van mensen in armoede zelf: om echt de uitsluiting op te hef-
fen dient ook de kennisopbouw over armoede te gebeuren mét mensen in armoede
en niet over mensen in armoede. De opvolging van de voorstellen van het AVA wordt
in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de Interministeriële Conferenties
Maatschappelijke Integratie (overleg met alle deelregeringen), later wordt in 1998
ook het Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat, de Gemeenschappen en de
Gewesten goedgekeurd. Het Samenwerkingsakkoord organiseert structureel overleg
inzake de strijd tegen armoede via het Steunpunt voor de bestrijding van armoede,
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Dit Steunpunt rapporteert tweejaarlijks.

(1) Vranken, J., Geldof, D., Van Menxel, G. en Van Ouytsel, J. (eds), Armoede en Sociale Uitsluiting.

Jaarboek 2001, Acco, Leuven, 2001.
(2) Geldof, D.,. Wat is armoede? Een aanzet tot referentiekader, in Welzijnsgids, nr. 12, 1994.
(3) Bouverne-De Bie, M., Een rechtenbenadering als referentiekader, in Bouverne-De Bie, M., Claeys,
A., De Cock, A. en Vanhee, J. (eds.), Armoede en participatie, Academia Press, Gent, 2003.
(4) Van Robaeys, B., Dierckx, D., en Vranken, J., (G)een blad voor de mond. Spanningsvelden bij de

participatie van armoedeverenigingen aan het armoedebeleid, Academia Press, Gent, 205 pp, 2005.
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Het thema sociale zekerheid loopt als rode draad doorheen de oriëntaties over
inkomen, fiscaliteit, arbeid, gezondheid en beleidsvoorwaarden (Steunpunt tot bestrij-
ding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2005 (5)).

In opvolging van de Top van Lissabon (2000) en die van Nice (2001) ten slotte, wor-
den de Nationale Actieplannen Sociale Insluiting (afgekort NAPIncl) opgesteld die
steunen op de inbreng van de federale en gedefederaliseerde regeringen. In 2005
werd het derde NAPIncl van België aan de Europese Commissie bezorgd. Het bevat
onder meer een analyse van de trends en uitdagingen inzake armoede en sociale uit-
sluiting voor België en de acties en maatregelen die de federale overheid en de
gewest- en gemeenschapsregeringen plannen in de periode 2005-2006 om een
beslissende impact te hebben op de uitroeiing van de armoede tegen 2010 (Dienst
armoedebeleid, 2005 (6)).

Het pilootproject ‘ervaringsdeskundigen’ binnen de federale overheidsdiensten wil
dus uitdrukkelijk aansluiten bij bestaande inzichten, maatregelen en initiatieven
betreffende de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting en algemeen betref-
fende het streven naar de realisatie van sociale grondrechten en van een
menswaardig bestaan. Het kadert hier onder meer ook in de wet op de (actieve en
passieve) openbaarheid van bestuur, het Handvest sociaal verzekerde en het ideeën-
goed van diversiteit dat ook binnen de federale overheid verder wordt ontwikkeld.

2. HET PILOOTPROJECT: ‘ALS WE GEEN WEG VINDEN, MAKEN WE ER EEN’ 
(HANNIBAL)

Hoewel het volwaardig betrekken van mensen die in armoede leven, voor het eerst
op grote schaal op federaal niveau gebeurde bij de opmaak van het Algemeen Ver-
slag over de Armoede, werd de methodiek van het werken met ervaringsdeskundi-
gen eerst ontwikkeld in Vlaanderen en vooral daar uitgebouwd bij ‘Kind en gezin’
(De Cock, R., 2003 (7)). Federaal was dit dus een onontgonnen terrein en er beston-
den een aantal hinderpalen om de methodiek ook in federale overheidsdiensten bin-
nen te brengen. Er was vooreerst het gebrek aan een specifieke opleiding aan
Franstalige kant, maar ook een debat over het nut en de wenselijkheid van ervar-
ingsdeskundigen in de armoedebestrijding. Konden ervaringsdeskundigen ook een
meerwaarde betekenen voor het beleid? Wat is de verhouding van de methodiek
van ervaringsdeskundigheid ten opzichte van de georganiseerde belangenverdedig-
ing, bijvoorbeeld via de verenigingen waar armen het woord nemen? Dit belangrijke
aspect van het project wordt verder behandeld onder de rubriek spanningen,
uitdagingen en toekomstperspectieven.

(5) Steunpunt ter bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Armoede uit-

bannen. Een bijdrage aan politiek debat en politieke actie, Verslag december 2005.
(6) Dienst armoedebeleid, Nationaal Actie Plan Sociale Insluiting 2005-2006, 2005.
(7) De Cock, R., Werken met ervaringsdeskundigen in de kansarmoede, in Bouverne-De Bie, M. e.a.
(eds). Armoede en participatie, Academia Press, Gent, 2003.
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De eerste fase van het project bestond uit het in dienst nemen van twee ervarings-
deskundigen in armoede en sociale uitsluiting binnen de POD Maatschappelijke
Integratie. In de tweede fase, en na de goedkeuring van de co-financiering door het
Europees Sociaal Fonds, konden afspraken gemaakt worden met de Franse Gemeen-
schapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Institut Roger Guil-
bert voor de opzet van een (nieuwe) opleiding ‘médiateurs de terrain en matière de
pauvreté et exclusion sociale’ aan Franstalige kant en konden 16 ervaringsdeskundi-
gen (8 Nederlandstaligen en 8 Franstaligen) worden geëngageerd door de POD op
voltijdse basis. Twee dagen per week kunnen deze personen de opleiding ervarings-
deskundige volgen, de overige drie dagen worden zij gedetacheerd naar de verschil-
lende overheidsdiensten die zich engageerden om mee te werken aan het project.
Dit engagement kwam er nadat alle overheidsdiensten en instellingen voor sociale
zekerheid via verschillende informatiemomenten op de hoogte waren gebracht van
het pilootproject. Concreet gaat het om volgende diensten: FOD Justitie, FOD
Sociale Zekerheid, FOD Defensie, FOD Financiën, FOD Volksgezondheid, veiligheid
van de voedselketen en leefmilieu, Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Rijksdienst
voor Pensioenen, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, Rijksdienst voor de Sociale
Verzekering van Zelfstandigen, Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering en
de Rijksdienst voor Kinderbijslag van werknemers.

Na deze introductiefase volgden intensieve contacten met de verschillende diensten
met het doel een inhoudelijk interessant en voor alle partijen zinvol project uit te
werken vanuit de hierboven omschreven doelstellingen. Deze contacten waren
noodzakelijk voor informatie en wederzijdse kennismaking en definiëring van
mogelijke pistes voor de opzet van concrete projecten, voor de uitklaring van het
profiel van ervaringsdeskundigen, de omschrijving van de functie en het taken-
pakket binnen de dienst, voor afspraken rond coaching en mentorschap van de
ervaringsdeskundigen. Ook werd ruimte voorzien voor opheldering van bijkomende
vragen van praktische en inhoudelijke aard, voor de kennismaking van de kandidaat-
ervaringsdeskundige en de betrokken dienst met elkaar en voor de uitwerking van
een samenwerkingsakkoord.

Alle betrokken partijen in dit pilootproject kunnen we beschouwen als ‘pioniers’:
de betrokken Ministers en de POD Maatschappelijke Integratie als initiatiefnemer,
de opleidingsinstituten, de ervaringsdeskundigen zelf alsook de overheidsdiensten
die zich voor het project engageerden. Van hen wordt een engagement gevraagd
van de hele dienst en openheid naar veranderingen voor wat betreft de dienstver-
lening zelf, maar ook voor wat betreft de eigen organisatiecultuur en –structuur.
Spanningen zijn in deze dan ook onvermijdelijk: tussen een top die openstaat voor
vernieuwing en aandacht voor de leefwereld van armen, en een subtop die zich
vastklampt aan de oude veilige regels, of net omgekeerd; tussen overbelaste dien-
sten die snakken naar een handje meer, en de extra inspanning die de erkenning
van het bestaan van een missing link en het integreren van een ervaringsdeskundige
binnen de dienst vraagt; tussen het behandelen van dit project als nog eens een tew-
erkstellingsproject voor kansarmen en de eigenheid van de inbreng van de ervar-
ingsdeskundigen.296
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Elke verandering brengt sowieso koudwatervrees voort – des te meer omdat ze dik-
wijls ook zo confronterend is voor de bestaande diensten en hun aanpak, ongeacht
de goede bedoelingen die we overal op onze weg vonden. Begeleiding is dus van
doorslaggevend belang. Niet alleen voor de ervaringsdeskundigen, maar ook voor de
diensten zelf.

Vanuit de POD zijn 2 coördinatoren en 2 interne ervaringsdeskundigen voltijds
aangesteld om, behalve de onderhandelingen met en de ondersteuning van de
betrokken overheidsdiensten, ook de begeleiding en ondersteuning van de erva-
ringsdeskundigen individueel en in groep op te nemen. Bij de groepsmatige begelei-
ding is het de bedoeling dat ervaringsdeskundigen meer inzicht verwerven in de
structuur en missie van de federale overheid en, hierbij aansluitend, in de functie en
taken van ambtenaren. Ook meer inzicht in het systeem van sociale zekerheid is een
belangrijk onderdeel in deze begeleiding. Ten slotte is het ook belangrijk dieper in
te gaan op de bestaande inzichten en maatregelen en actoren actief op het vlak van
armoede en armoedebestrijding, de uitdagingen inzake het streven naar de realisatie
van sociale grondrechten, … Ook het leren samenwerken als team: het leren
uitwisselen en komen tot gezamenlijke inzichten en resultaten is een leerproces dat
moet worden ondersteund.

Ook voor de individuele begeleiding van ervaringsdeskundigen wordt tijd en ruimte
voorzien. Hierbij werd in een reeks individuele gesprekken getracht zicht te krijgen
op het profiel, de interesses en competenties van de personen in kwestie, en werd
informatie gegeven omtrent de stand van zaken van de onderhandelingen met de
betrokken diensten. Belangrijke aspecten in de begeleiding bestaan ook in het
ophelderen van vragen m.b.t. statuut en verloning en in emotionele en proces-
matige ondersteuning.

Voor de evaluatie van het project werkte de POD een overeenkomst uit met het
Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA) en de Université Libre de Bruxelles. Deze
evaluatie beoogt een functionele en structurele analyse van het pilootproject met als
output de ontwikkeling van evaluatie-instrumenten die binnen het project kunnen
worden ingezet, de ontwikkeling van een specifiek profiel van de ervarings-
deskundige in de federale overheidsdiensten en een handleiding voor verdere intro-
ductie van ervaringsdeskundigen in de federale overheid.

3. ERVARINGSDESKUNDIGEN: CONCEPT, PROFIEL EN TAKENPAKKET

Het Algemeen Verslag over de Armoede in 1994 toonde aan dat nog veel mensen uit
de boot vallen, ondanks een fijnmazig net van sociale zekerheids- en bijstands-
regelingen. Ook wordt vastgesteld dat beleid en voorzieningen niet steeds
aansluiten bij de situatie, probleemformuleringen en zingeving van mensen gecon-
fronteerd met armoede en sociale uitsluiting. Het AVA vormde dan ook een belang-
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rijke impuls voor onder meer de beleidsparticipatie van mensen in armoede en voor
de ontwikkeling van twee methodieken: de methodiek van dialoog en de methodiek
van ervaringsdeskundigen.

Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting is een nieuwe functie, het
concept vertrekt vanuit de zoektocht naar methodieken die een antwoord konden
geven op de ‘missing link’ tussen mensen die in armoede leven enerzijds, en de
hulp- en dienstverlening anderzijds. Er is sprake van een kloof die zich uit op ver-
schillende vlakken (de gevoelskloof, de kenniskloof, de kloof op het vlak van
vaardigheden, de participatiekloof en de structurele kloof) tussen armen en niet-
armen in de samenleving. Dat ervaringsdeskundigen erin slagen deze missing link te
overbruggen, heeft te maken met verschillende elementen (Van Regenmortel, e.a.,
2004 (8)). Ze beschikken ten eerste over doorleefde kennis in verband met armoede
en sociale uitsluiting omdat ze armoede en uitsluiting zelf hebben meegemaakt. Ten
tweede hebben zij zicht op het perspectief van armen en uitgeslotenen, een pers-
pectief dat vaak ontbreekt in maatschappelijke debatten en in de uitwerking van
maatregelen en initiatieven (Spiesschaert, 2005 (9)). Via een opleiding kunnen zij
deze kennis ook op een professionele manier leren in zetten binnen diverse set-
tings. De eigenheid van het beroep zit niet in het soort taken en activiteiten die
ervaringsdeskundigen opnemen, maar in de manier waarop zij deze taken vervullen,
m.a.w. in de manier waarop zij het perspectief van mensen in armoede binnenbren-
gen. Zo bijvoorbeeld omschrijft Kind en Gezin deze kracht in het bijzonder nauw
aansluiten op de vragen en behoeften van gezinnen en de mogelijkheid om het
potentieel in de gezinnen te erkennen en aan te spreken. Op beleidsvlak vervullen
ervaringsdeskundigen de rol van klankbord t.a.v. de verschillende medewerkers en
ondersteunen ze hiermee de participatiebetrachtingen van de organisatie (Kind en
Gezin, 2003 (10)).

Geïnspireerd op het beroepsprofiel zoals uitgewerkt door het HIVA (Vandenbempt
en Demeyer, 2003 (11)), en rekening houdend met de specificiteit van het werken
in overheidsdiensten, werd met de betrokken diensten over volgend kader van het
takenpakket onderhandeld: betrokkenheid bij individuele ondersteuning en begelei-
ding (binnen een sociale dienst, callcenter, onthaal, eerstelijnspermanentie,…),
meewerken aan een efficiënte communicatie en informatie (o.a. via folders en
brochures, websites, brieven,…) waarbij niet alleen het ‘jargon’ een aandachtspunt is, maar
ook de betekenis en achtergrond van de boodschap; betrokkenheid bij onderzoek (bvb.

(8) Van Regenmortel, T., Demeyer, B. en Vandenbempt, K., Ervaringsdeskundigen in de armoede.

Meerwaarde en methodiekontwikkeling, HIVA – K.U. Leuven, Leuven, 1999.
(9) Spiesschaert, F., Ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Een inleiding tot de

methodiek, Acco, Leuven/Voorburg, 171 pp., 2005.
(10) Kind en Gezin, Een vernieuwende inzet van ervaringsdeskundigen en interculturele mede-

werkers, Nota voor de Raad van Bestuur, Beleidsdocument, 2003.
(11) Vandenbempt, B. en Demeyer, B., Beroepsprofiel ervaringsdeskundige in de armoede en

sociale uitsluiting, HIVA – K.U. Leuven, Leuven, 2003.
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verzamelen en verder toepasbaar maken van materiaal vanuit Verenigingen waar
Armen het woord nemen, meewerken aan onderzoek vanuit cliëntperspectief
bijvoorbeeld m.b.t. de tevredenheid en ervaringen betreffende de dienstverlening of
m.b.t. het al dan niet bereiken van personen geconfronteerd met armoede en
sociale uitsluiting, maar bijvoorbeeld ook in functie van een diepere analyse van
ervaringen en behoeften); mee uitdenken en uitwerken van concrete projecten en
meewerken aan interne vorming en sensibilisering van personeel m.b.t. de pro-
blematiek van armoede en sociale uitsluiting.

De functie van ervaringsdeskundigen is een nieuwe functie, zeker binnen de fe-
derale overheid. Dit betekent enerzijds dat het profiel van de ervaringsdeskundigen
zelf een ‘profiel in evolutie’ is, en anderzijds dat over de betekenis en inbedding van
de functie en het takenpakket binnen de diensten zelf voortdurend onderhandeld
moet kunnen worden. Ervaringsdeskundigen zijn er immers niet ‘in de plaats van’
andere ambtenaren en zijn ook geen extra administratieve krachten. De inschake-
ling van een ervaringsdeskundige is bovendien geen ‘wondermiddel’ om alle toe-
gankelijkheidsproblemen op te lossen, maar kan wel een extra impuls betekenen
om binnen de dienst het perspectief van mensen in armoede op een meer systema-
tische manier binnen te brengen. Het is daarom belangrijk dat het engagement en
de betrokkenheid van de hele dienst blijvend wordt benadrukt.

4. EVALUATIECRITERIA EN MEERWAARDE VAN DE METHODIEK

Dé maatstaf voor de evaluatie van het project is de bijdrage aan de realisatie van
sociale grondrechten vanuit een structureel perspectief op de bestrijding van
armoede en sociale uitsluiting. Het project moet aldus een meerwaarde beogen, in
eerste instantie ten aanzien van de doelgroep, maar ook ten aanzien van de
betrokken dienst en de ervaringsdeskundige zelf. Ten slotte moet ook ten aanzien
van de ‘omgeving’ (andere overheden, maatschappelijk middenveld, burgers alge-
meen,…) een meerwaarde vooropgesteld worden.

Ten aanzien van de doelgroep moet het project enerzijds bijdragen tot een beter
toegankelijke dienstverlening, een reële verbetering van hun situatie en ten gronde
moet ook de stem van uitgeslotenen meer worden gehoord in de analyse van
maatschappelijke problemen en oplossingen. Ten aanzien van de organisatie moet
het project kaderen binnen de betrachtingen van een moderne dienstverlenende
overheid, toelaten een duidelijker zicht te krijgen op de eigen visie en oplos-
singstrategieën en op de eigen concrete bijdrage aan de realisatie van sociale grond-
rechten. Voor de ervaringsdeskundigen zelf staat het persoonlijke emancipatiepro-
ces voorop, dit betekent reële kansen tot verruiming van het persoonlijke perspec-
tief en de valorisatie en ontwikkeling van de eigen deskundigheid. Voor de ‘omge-
ving’ wordt een duidelijker zicht op de doelstellingen, taken en opdrachten van de
(federale) overheid betracht, wat ‘dialoog’ in de toekomst verder mogelijk maakt.
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Om deze meerwaarde te kunnen concretiseren, moeten enerzijds kwaliteitscriteria
worden vooropgesteld die toelaten te reflecteren over beleid en dienstverlening
vanuit het perspectief van mensen in armoede. We formuleren deze criteria voor-
lopig als volgt: beschikbaarheid, bereikbaarheid, betaalbaarheid, bruikbaarheid en
begrijpbaarheid (Parmentier, 1998 (12), Roose e.a., 2005 (13)).

� Beschikbaarheid gaat over de gedifferentieerdheid van de dienstverlening voor
verschillende groepen mensen. Relevante vragen hier zijn: is de dienstverlening
voor iedereen beschikbaar, bijvoorbeeld ook voor mensen in armoede die vaak
met een complexe problematiek komen aankloppen? Wie maakt van het aanbod
geen gebruik en waarom niet? Welke impliciete of expliciete (toelatings)voor-
waarden of criteria worden er binnen de dienst gesteld?

� Bereikbaarheid heeft te maken met fysieke bereikbaarheid, maar ook met andere
mogelijke drempels die gebruikers ervaren. Deze kunnen te maken hebben met
het beeld dat mensen hebben over de dienstverlening, met de toegang tot infor-
matie over de dienstverlening (bvb. telefonisch, via internet,…), met openings-
uren, zitdagen en bereikbaarheid van medewerkers, met de randvoorwaarden die
vervuld moeten zijn om van de dienstverlening gebruik te kunnen maken (bvb.
administratieve formaliteiten, zich moeten verplaatsen, kinderopvang,…). Zijn
specifieke gegevens bekend over deze fysieke en psychische bereikbaarheid van
de dienst vanuit het perspectief van mensen in armoede?

� Betaalbaarheid verwijst naar de kosten die mensen ervaren bij het gebruik van de
dienstverlening: kostprijs van de dienstverlening, kosten voor informatie, kosten
voor vervoer, maar ook ‘psychologische’ kosten bijvoorbeeld inzake het opgeven
van privacy. Zeker voor mensen met een precaire inkomenssituatie en een cumu-
latie aan problemen op verschillende levensterreinen is dit een belangrijk aan-
dachtspunt.

� Bruikbaarheid heeft te maken met de mate waarin de dienstverlening aansluit bij
de concrete vragen en situatie van betrokkenen. Ervaren zij de dienstverlening als
zinvol en ondersteunend? Hebben zij het gevoel (h)erkend te worden in hun
vraag? Welke ruimte is er binnen de dienstverlening om in te spelen op vragen die
op het eerste zicht misschien niet tot de onmiddellijke bevoegdheid of opdracht
van de dienst behoren? Welke openheid is er om op zoek te gaan naar en een
(voorlopig) antwoord te formuleren op ‘nieuwe’ of ‘andere’ vragen?

(12) Parmentier, S., Kansarmoede en rechtshulp. Drie uitdagingen op de drempel van de volgende
eeuw, Alert, 1, p. 24-31, 1998.
(13) Roose, R., Claeys, A. en Bouverne-De Bie, M., Participatie en OCMW, in Vranken, J., De Boyser, K. en
Dierckx D. (eds.), Armoede en Sociale uitsluiting. Jaarboek 2005, Acco, Leuven/Voorburg, 2005.
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� Begrijpbaarheid verwijst niet alleen naar duidelijke taal en communicatie, maar
ook naar de inhoud van de boodschap. Hebben betrokkenen voldoende zicht op
de redenen van interventie? Is de visie en missie van de dienst open en
transparant? Is er ruimte voor dialoog? Zijn de regels, voorwaarden en criteria die
gesteld worden even betekenisvol voor de gebruikers als voor de betrokken
dienst?

Het werken met ervaringsdeskundigen kan hier een katalysator zijn om de reflectie
over deze criteria en vragen op een systematischere manier aan te pakken. Erva-
ringsdeskundigen zelf kunnen hier, in eerste instantie vanuit hun eigen ervaringen,
maar ook vanuit hun geprofessionaliseerde en verruimde kennis mee informatie aan-
brengen, verzamelen en systematiseren.

Het engagement van de hele dienst zal vervolgens belangrijk zijn om te beslissen of
aan deze reflectie welbepaalde consequenties worden verbonden.
Samen met een verdere operationalisering van deze criteria moeten in het piloot-
project ook instrumenten worden uitgewerkt tot systematische registratie van deze
meerwaarde, in samenspraak met de betrokken diensten en de onderzoeksinstituten.
Op deze manier kan het project ook een bijdrage leveren tot het continu verande-
rings- en verbeteringsproces binnen de federale overheid.

5. SPANNINGEN, UITDAGINGEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

Al in de eerste fase van het pilootproject werden enkele belangrijke span-
ningsvelden zichtbaar. Deze zijn niet inherent aan het pilootproject zelf, maar ver-
wijzen naar bredere maatschappelijke discussies die onvermijdelijk een rol spelen
binnen dit project.

� Vooreerst is er de methodische discussie m.b.t. de manier waarop het perspectief
van mensen in armoede kan worden binnengebracht in diensten. De veronder-
stelling binnen dit project is alvast dat dit dient te gebeuren samen mét mensen in
armoede zelf. De methodiek van ervaringsdeskundigen en de methodiek van
dialoog zoals uitgewerkt door de verenigingen waar armen het woord nemen, zijn
in essentie complementaire methodieken met dezelfde oorsprong en doelstelling.
De opzet van de opleiding van de ervaringsdeskundigen wordt door sommigen
beschouwd als tegengesteld aan een, tot nog toe, doorgedreven traditie van
groepsmatige vertegenwoordiging van de stem van mensen in armoede. Ervarings-
deskundigen oefenen – hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks – een ‘brugfunc-
tie’ uit tussen een professionele dienst en ‘cliënten’ die in armoede leven. Hun
legitimiteit berust op hun persoonlijke ervaringen en hun opleiding. Verenigingen
waar armen het woord nemen, hebben een functie van ‘vertegenwoordiging’ bij
het beleid, op basis van hun groepsmatige werk met mensen in armoede. Een
ervaringsdeskudige kan zich niet beroepen op een ‘democratisch mandaat’ van
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een achterban waarmee een dialoog is gevoerd. Deze discussie zal met het project
mogelijks verder worden gevoerd. Essentieel hierbij blijft de wetenschap dat de
discussie over methodieken in deze van ondergeschikt belang is aan het doel: met
name de realisatie van sociale grondrechten en het recht op een menswaardig
bestaan.

� Hierbij aansluitend is het belangrijk dat het project blijft aansluiten bij en verder
bouwen op initiatieven en inzichten die ontwikkeld zijn of worden m.b.t.
armoede en sociale uitsluiting en m.b.t. het omgaan met diversiteit in het alge-
meen. Het gaat hier om initiatieven en inzichten vanuit federale en andere overhe-
den, vanuit wetenschap en praktijk. Hier blijft enerzijds een spanning tussen de
vraag hoe de aandacht voor de meest uitgeslotenen vast te houden en tegelijk ook
bruggen te blijven slaan naar de bredere samenleving. Het is anderzijds een uitda-
ging voor de betrokken diensten, de ervaringsdeskundigen zelf, maar ook voor de
opleidingsinstituten om op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen en hier-
mee de bestaande inzichten te verruimen. De kracht van de ‘kijk van de ervaring’
kan hierdoor worden versterkt, maar ook het concept van diversiteit kan hiermee
verdiept en verruimd worden.

� Het bestaan van de missing link kan op theoretisch vlak wel worden erkend, de
concretisering van dit inzicht is een ander paar mouwen. De erkenning van deze
missing link kan immers gemakkelijk worden ervaren als een ‘tekort schieten’.
Anderzijds, wanneer de ervaringsdeskundigheid binnen de diensten effectief wel
wordt (h)erkend, bestaat het risico dat de ervaringsdeskundige wordt over-
bevraagd en zijn draagkracht overschat (De Cock, 2005).

� Een andere discussie die zich stelt, is de discussie van gelijkwaardigheid (zie ook
De Cock, 2003). ‘Ervaringskennis’ wordt maatschappelijk gezien nog steeds
ondergewaardeerd t.o.v. ‘professionele’ kennis. Binnen een dienst met voor het
merendeel hoger opgeleide werknemers, is de inschakeling van een ervarings-
deskundige en de erkenning van een ander soort deskundigheid niet evident.
Kiezen voor het werken met een ervaringsdeskundige betekent daarom ook daad-
werkelijk investeren in de voorwaarden. Zoals reeds vermeld, is het engagement
en de betrokkenheid van de hele dienst in deze fundamenteel, alsook het voorzien
in de nodige omkadering en ondersteuning, openheid en innovatiebereidheid.

� Ook met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden van ervaringsdeskundigen is er
een blijvende spanning. De functie van ervaringsdeskundigen, zeker binnen de
federale overheid, is op dit moment nog onvoldoende omschreven. Over de
erkenning van het diploma en de specifieke deskundigheid moet, ook op het vlak
van onder andere loonvoorwaarden, nog verder discussie worden gevoerd.
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� Ten slotte is er ook de spanning tussen het perspectief van tewerkstelling en het
perspectief van armoedebestrijding. Ook al kadert het fundamentele doel van het
project binnen de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, toch mogen we
het ‘leeraspect’ en het persoonlijke groeiproces van de ervaringsdeskundige zelf
niet uit het oog verliezen. Het emancipatieproces van ervaringsdeskundigen mee
ondersteunen betekent ook op verschillende vlakken rekening houden met hun
eigen achtergrond en armoede-ervaringen (Thys, R., e.a. 2004 (14)).

Armoede is een cumulatief proces van uitsluiting dat grote gevolgen heeft voor de
mensen die in armoede leven. Vanuit de overheid en dienstverlening in het alge-
meen, wordt men vaak geconfronteerd met wat Freire noemt de ‘cultuur van het
zwijgen’. Deze wordt gekenmerkt door een sterk isolement, geringe maatschap-
pelijke invloed, een berusting in de eigen situatie en apathie voor acties die hierin
verandering kunnen brengen (Freire, 1972 (15), Roose e.a., 2005). Deze cultuur van
het zwijgen is geen kenmerk van mensen in armoede, maar een gevolg van het
leven in en omgaan met een situatie van achterstelling. Deze wetenschap doorkruist
ook de communicatie en dialoog die de federale overheid wil voeren met mensen in
armoede. ‘Het grootste probleem van communicatie is de illusie dat ze heeft plaats
gevonden (B. Shaw)’.
Met het pilootproject ‘ervaringsdeskundigen binnen de federale overheid’ proberen
we alvast enkele evidenties en vooroordelen bloot te leggen en te doorbreken. De
ervaringsdeskundigen zelf zijn goed geplaatst om hiertoe een aanzet te geven en een
verdere bijdrage te leveren. ‘Zeldzaam zijn degenen die met hun eigen ogen zien en
met hun eigen hart voelen (A. Einstein)’.

___________

(14) Thys, R., De Raedemaecker, W. en Vranken, J., Bruggen over woelig water, Acco, Leuven, 2004.
(15) Freire, P., Pedagogie van de onderdrukten, Athos, Baarn, 1972.
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ERVARINGSDESKUNDIGEN IN DE ARMOEDE:
EEN VERRIJKEND PROJECT VOOR DE VDAB

DOOR FONS LEROY

Administrateur-generaal, Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

In deze bijdrage geven we eerst de redenen aan waarom in de schoot van de
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) werd overge-
gaan tot de aanwerving van enkele ervaringsdeskundigen. Vanuit deze praktijkerva-
ring worden vervolgens de voorwaarden en knelpunten van een succesvolle inte-
gratie van ervaringsdeskundigen in de VDAB geschetst.
Het betreft hier evenwel de ervaring in één organisatie zodat de aanbevelingen en
lessen gebaseerd op deze praktijkervaring niet zonder meer veralgemeenbaar zijn
voor alle overheidsorganisaties. Onze ervaring moet immers gezien worden in het
licht van de maatschappelijke opdrachten, de organisatiestructuur en de bedrijfs-
cultuur van de VDAB. Niettemin zijn sommige leerpunten wellicht transformeerbaar.

1. WAAROM ERVARINGSDESKUNDIGEN BETREKKEN IN DE VDAB-WERKING?

De VDAB heeft de decretale opdracht gekregen om voor alle werkzoekenden een
passend antwoord te zoeken met betrekking tot hun reïntegratie op de arbeids-
markt. Daartoe is het concept van trajectbegeleiding centraal in de VDAB-werking
komen te staan. Trajectbegeleiding houdt in dat elke werkzoekende individueel
gescreend wordt in functie van zijn of haar competenties, mogelijkheden en
verwachtingen t.a.v. de arbeidsmarkt en dat op grond van deze screening een tra-
ject op maat wordt bepaald. Dit traject moet maximale garanties bieden op aanslui-
ting op de arbeidsmarkt en kan bestaan uit een combinatie van inschakelings-
modules zoals sollicitatietraining, persoonlijkheidsvorming, training op de werk-
vloer, beroepskwalificerende opleiding, vooropleiding, aangepaste arbeid, etc.

De VDAB bouwde in samenwerking met diverse partners het concept van traject-
begeleiding verder uit als een laagdrempelige service in de lokale werkwinkels.
Vanaf 2003 kwam deze methodiek in een versnelling omdat de Vlaamse Regering de
VDAB de opdracht gaf een “sluitende aanpak” te verzekeren. Deze sluitende aanpak
houdt in dat alle nieuwe werkzoekenden in functie van hun leeftijd en profiel een
eerste begeleidingsaanbod krijgen vanwege de VDAB (de zogenaamde “preven-
tieve” aanpak) alsook dat alle langdurig werklozen die nog geen trajectbegeleiding
hebben gekregen, een verplicht begeleidingsaanbod krijgen (de zogenaamde
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“curatieve” aanpak). Meer in concreto betekent dit dat de VDAB over een periode
van drie jaar alle werklozen ongeacht hun werkloosheidsduur individueel uitnodigt,
screent en desgevallend begeleidt naar een passende job.

Gelet op de heterogeniteit van de werkzoekendenpopulatie kan de VDAB deze
opdracht niet alleen aan maar doet hij een beroep op private partners die hetzij
expertise hebben m.b.t. de begeleiding van bepaalde doelgroepen, hetzij korte lij-
nen hebben met de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Maar dit volstaat niet. Ook de
interne VDAB-werking diende aangepast te worden om op een correcte en laag-
drempelige manier te kunnen omgaan met de diverse werkzoekendencategorieën.
Daartoe werden niet alleen meer consulenten van allochtone origine aangeworven
maar werden ook ervaringsdeskundigen aangetrokken. Met name in de curatieve
doelgroep bestaat het risico dat de problematiek van de armoede door de gewone
VDAB-consulenten onvoldoende herkend dan wel onvoldoende gevat wordt. Dit
kan zware gevolgen hebben voor de werkzoekende. Niet alleen riskeert deze een
niet-aangepaste trajectbegeleiding te krijgen waarbij zijn of haar reële problemen
niet worden aangepakt, maar zou zijn of haar gedrag ook kunnen gemisinterpre-
teerd worden qua werkbereidheid en werkwilligheid met belangrijke gevolgen op
vlak van de uitkeringssituatie.

Om hieraan tegemoet te komen zijn ervaringsdeskundigen in de grootstedelijke
VDAB-dienstverlening ingeschakeld. Zij bereiden de werkzoekenden voor om te
kunnen worden begeleid naar werk. Ze hebben meer tijd en ruimte dan andere con-
sulenten om met de werkzoekenden aan belemmerde randvoorwaarden te werken.
Dit houdt onder andere in dat de ervaringsdeskundigen huisbezoeken doen bij de
betrokken werkzoekenden zodat zij een reëel zicht hebben op de uitsluitings-
situatie. De ervaringsdeskundigen komen ook tussen om stopzettingen van opleidin-
gen omwille van onopgeloste randvoorwaarden te vermijden.

Het aantal doorverwijzingen van consulenten en instructeurs naar ervarings-
deskundigen neemt geleidelijk maar zeker toe. Er worden driehoekssamenwerkingen
opgezet tussen de werkzoekende, de ervaringsdeskundige en de consulent of
instructeur rond de randvoorwaarden die de begeleiding of opleiding naar werk
bemoeilijken.

Aldus vormen de ervaringsdeskundigen brugfiguren in de organisatie met als doel de
ganse VDAB sensibel te maken voor de armoedeproblematiek. Indien deze sensi-
biliteit aanwezig is kunnen de ervaringsdeskundigen de juiste bruggen slaan naar
aangepaste begeleiding.
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2. KRITIEKE SUCCESFACTOREN VOOR EEN SUCCESVOLLE INTEGRATIE

Werken met ervaringsdeskundigen is geen evidentie omdat aldus de vinger wordt
gelegd op de toegankelijkheid van ons publiek aanbod t.a.v. de meest uitgesloten en
teruggetrokken personen. Het stelt de kernvraag naar het reële bereik van elke
werkzoekende.

Werken met ervaringsdeskundigen betekent eigenlijk werken met mensen aan de
andere kant van de maatschappelijke kloof. Op die manier zijn er twee werelden die
mekaar moeten leren kennen, zowel op vlak van de organisatie als van de individu-
ele medewerkers. Niet alleen de ervaringsdeskundigen moeten de VDAB en de
medewerkers leren kennen, maar ook omgekeerd vraagt de kennismaking en het
leren werken met ervaringsdeskundigen veel energie.

Zo is het zeer belangrijk de consulenten te sensibiliseren zowel om attent te zijn
voor mogelijke armoedegerelateerde problemen bij werkzoekenden als om een
beroep te doen op de ervaringsdeskundigen en wat zij kunnen bieden en kennen.
Met de ervaringsdeskundigen halen we niet alleen ongekende mogelijkheden van
dienstverlening aan werkzoekenden in huis, maar tevens een voor ons ongekende
complexe problematiek waar die medewerkers soms zelf niet uit zijn. Voor de erva-
ringsdeskundigen zelf is werk hebben geen oplossing voor hun problemen, het is er
een probleem bij. Hun emancipatieproces loopt door tijdens hun “professionele
opdracht”.

Het werken met ervaringsdeskundigen is volledig nieuw. Bij elke stap die we
moeten zetten, staan we voor een nieuwe uitdaging en weten we niet of we zullen
vooruitgaan en hoe we kunnen vooruitgaan.

Alleen de wetenschap en de wil overheersen dat we samen moeten vooruitgaan in
het belang van de kansengroepen op de arbeidsmarkt. In onze case betekent dit aan-
dacht voor een viertal interne processen.

2.1. EXPLICITERING VAN HET WAARDEKADER
Al vallend en opstaand hebben we geleerd dat het absoluut noodzakelijk is om de
waarden waarvoor de organisatie staat en die deels ook in de VDAB-
beheersovereenkomst impliciet zijn vastgelegd, te expliciteren. Dit is niet alleen
noodzakelijk voor de ervaringsdeskundigen zelf, maar voor alle medewerkers. Zoniet
zullen er steeds conflicten ontstaan in de interacties tussen de ervaringsdeskundi-
gen, de werkzoekenden en de consulenten of instructeurs.

De waarden die in ons geval moeten gevisualiseerd worden, hebben betrekking op
kunnen omgaan met diversiteit, aandacht voor maatwerk, gevoel voor sociale recht-
vaardigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Het verduidelijken van deze waar-
den laat niet alleen toe individuele verhalen van werkzoekende burgers naar waarde
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te schatten in een constructief-positivistische benadering maar in de VDAB-case ook
om werkzoekenden in te lichten over hun plichten. Het hoeft geen betoog dat deze
plichtmatige context met de dreiging van sanctionering op het vlak van uitkeringen
voldoende en correct moet toegelicht en gedeeld worden door de ervarings-
deskundige. Anderzijds kan deze door zijn levenservaring en expertise de VDAB-
consulent ervoor behoeden onjuiste conclusies te verbinden aan een
teruggetrokken opstelling van de betrokken werkzoekende.

2.2. RUIMERE AANDACHT VOOR ARMOEDE
Om de VDAB-organisatie die met meer dan 4.500 medewerkers een begeleidings- en
opleidingsaanbod inricht, verspreid over gans Vlaanderen, structureel sensibel te
maken voor de armoedeproblematiek, volstaat het niet om enkel
ervaringsdeskundigen in te zetten in de dienstverlening. Er is ook een interactie op
beleids- en beheers-niveau nodig. Daarom werd in de schoot van de VDAB een Stake-
holdersforum opgericht waarin naast vertegenwoordigers van de federaties van de
allochtone gemeenschappen en de verenigingen van personen met een handicap
ook vertegenwoordigers zetelen van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar
armen het woord nemen. Dit Stakeholdersforum verstrekt in volle autonomie
adviezen aan de VDAB m.b.t. de concretisering van het beleid inzake evenredige
participatie op de arbeidsmarkt en de afstemming van de dienstverlening op de
behoeften en noden van de verschillende kansengroepen.

Het forum wil via overleg, dialoog en ervaringsuitwisseling streven naar betere
inschakelingsmogelijkheden voor deze groepen. De aanbevelingen van de stake-
holders worden in de VDAB-beleidscyclus geïntegreerd. Aldus is er een constante
aandacht voor het armoedethema en wordt ook de gehele organisatie terzake
aangestuurd. Dit moet op termijn een kader creëren waarbij de osmose tussen de
ervaringsdeskundigen en de consulenten of instructeurs op een “natuurlijkere”
manier tot stand komt. De stakeholdersstructuur versterkt aldus het waardekader én
de operationele processen.

2.3. DUIDELIJKE PROFIELEN
De inschakeling van ervaringsdeskundigen werd aanvankelijk gehypothekeerd door
het gebrek aan duidelijke functieprofielen zodat de verwachtingen t.a.v. deze
medewerkers onvoldoende duidelijk waren. Zij werden immers aangenomen om
“doe-activiteiten” te vervullen d.w.z. concreet te interveniëren in het begeleidings-
proces van werkzoekenden-in-armoede. Deze interventies hadden tot doel zowel
t.a.v. de werkzoekende als t.a.v. de consulent uitklaringen te doen t.a.v. de concrete
begeleidingsopdracht en beide zijden inzichten te verschaffen in relevante factoren
in het individuele inschakelingproces. Nochtans werden de ervaringsdeskundigen
ook regelmatig rechtstreeks en onrechtstreeks met beleidsopdrachten belast. Dit
vereist andere competenties en een ander ondersteuningsbeleid vanwege de orga-
nisatie. Hoe dan ook werd hierdoor de werklast die deze functie inhoudt voor de
ervaringsdeskundigen onderschat.308
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Met de oprichting van het Stakeholdersforum wordt de beleidsinput met betrekking
tot armoede nu structureel op een andere manier ingericht zodat ervaringsdeskundi-
gen zich in hun concrete begeleidingsrol kunnen ontwikkelen. Hun profiel is nu uit-
geklaard.

2.4. FLANKERENDE MAATREGELEN
De inbedding van ervaringsdeskundigen in de organisatie moet voldoende voor-
bereid en ondersteunend zijn. De VDAB had het voordeel dat zij de opleiding tot
ervaringsdeskundige door VZW De Link subsidieerde en aldus enig zicht had op de
ontwikkelingen van de betrokken personen en het doorlopen opleidingsproces. De
inschakeling noodzaakte de organisatie tot de inrichting van een specifieke opleiding
voor de ervaringsdeskundigen zelf alsook voor hun omgeving. Tevens vergt de
inschakeling de nodige omkadering.

Ervaringsdeskundigen kunnen enkel binnen de VDAB werken, mits er voldoende
omkadering is. Momenteel wordt een omkadering van ¼ begeleider per ervarings-
deskundige voorzien. Deze norm bleek in de eerste fase onvoldoende te zijn gelet
ook op de complexiteit van de opdracht. De begeleider, noem het peter/meter of
coach, moet niet alleen de dagdagelijkse leiding op zich nemen maar moet ook
begrip hebben voor de hele armoedeproblematiek én met open oor en geest kun-
nen luisteren naar de persoonlijke problemen waar de ervaringsdeskundige mee zit.

Behalve de dagelijkse begeleiding is er ondersteuning bij de intervisie nodig. Het is
thans nog niet duidelijk hoe we dit concreet kunnen realiseren. Voor samenwerking
met Kind en Gezin waar deze intervisie structureel bestaat, is de problematiek van
de klanten waarmee de ervaringsdeskundigen in beide organisaties geconfronteerd
worden, zeer gelijkaardig, maar de maatschappelijke opdrachten van de organisaties
waarin ze werken, liggen te ver uit mekaar.

Tegelijk is het niet evident om deze ondersteuning voor onze drie ervarings-
deskundigen afzonderlijk te voorzien. In een intervisiegroep voor drie mensen zijn
de intervisieleden immers rap uitgepraat. Dit brengt het vraagstuk van de kritische
massa met zich mee. Daarom heeft de VDAB geopteerd om het aantal ervarings-
deskundigen uit te breiden. De omvang van de sluitende aanpak enerzijds en de
geografische verspreiding van de armoedeproblematiek anderzijds pleiten hiervoor.
Van zodra deze uitbreiding is doorgevoerd zal het nut van een intervisiegroep
duidelijker worden. Dan is ook een kritischere interne interactie mogelijk.

3. BESLUIT

Het proces inzake inschakeling van ervaringsdeskundigen in de VDAB is niet zonder
vallen en opstaan verlopen. Het is een verreikende ingreep. Toch loont het de
moeite. De leerpunten uit dit proces hebben geleid tot een doorlichting van onze
dienstverlening zowel vanuit normatief als vanuit operationeel oogpunt met het oog
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op het effectief bereiken van de meest kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt.
Ervaringsdeskundigen in de VDAB hebben onze werking dan ook verrijkt. In die zin
was de optie tot inschakeling moeilijk maar niet onmogelijk én zeker noodzakelijk.

__________
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ABSTRACTS

“Vergrijzing, gezondheidszorg en ouderenzorg in België”
door Jozef Pacolet en Denise Deliège, (coördinatoren)

Caroline Artoisenet, Griet Cattaert, Véronique Coudron, Xavier Leroy, Annick Peeter-

mans en Christian Swine

De vergrijzing van de bevolking zal een grote uitdaging met zich meebrengen voor
het beleid, en dit zowel in België als in de meeste andere ontwikkelde landen. De
demografische veroudering zal een stempel drukken op de komende decennia en
het is belangrijk dat de bevolking en de levende krachten van het land zich daar
bewust van zijn. De sector van de gezondheidszorg en ouderenzorg in het bijzon-
der, zal een antwoord moeten vinden op deze nooit geziene uitdaging. Hoe kan
men zich hierop voorbereiden?
Met het oog op de zoektocht naar een geschikte aanpak en voldoende financiering,
wilde de regering over een grondige analyse beschikken over de impact van de ver-
grijzing op de gezondheidszorg en ouderenzorg in de komende jaren. Daarom heeft
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid de opdracht gegeven aan twee uni-
versitaire onderzoeksequipes om een studie uit te voeren die dienstig moet zijn om
een breed maatschappelijk debat te voeren en als basis kon dienen voor politieke
beslissingen op de verschillende beleidsniveaus, in het bijzonder op het federale
niveau. Gevraagd werd om op zoek te gaan naar alle beschikbare informatie en
onderzoeksresultaten hierover, zowel in België als in het buitenland.
Het uitgebreide rapport, dat gefinaliseerd werd in november 2004, bevat een multi-
disciplinaire benadering met aandacht voor demografie, epidemiologie, gerontolo-
gie en het systeem van de gezondheidszorg en gezondheidseconomie. Dit rapport
vat de informatie in België en de gemeenschappen samen op het vlak van de impact
van de vergrijzing op de zorgbehoefte, de zorgvraag, het zorgaanbod en zijn finan-
ciering, geeft suggesties voor het zorgbeleid in de toekomst en situeert, zoniet relati-
veert het debat over de betaalbaarheid van de zorg.
Deze bijdrage vat de voornaamste vaststellingen en stellingen samen. Het zal de
lezer, die niet of minder vertrouwd is met het onderwerp, misschien verbazen om
het belang van bepaalde evoluties gedurende de voorbije decennia te observeren,
en misschien nog meer om die die ons te wachten staan in de toekomst te ontdek-
ken. De uitdagingen kunnen misschien sommigen verontrusten. Een gepaste aanpak
zal noodzakelijk zijn. De maatregelen in het verleden die geleid hebben tot het hui-
dige kwaliteitsniveau zijn evenwel geruststellend, en moeten ook motiverend wer-
ken om blijvend op zoek te gaan naar een weloverwogen beleid terzake.
De auteurs hopen tenslotte ook dat het onderzoeksrapport bijdraagt tot het besef
dat de vergrijzing, die vooral het gevolg is van de toename van de levensverwach-
ting, ook een factor van ontwikkeling is, met een grote dynamiek zelf op econo-
misch vlak.
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“Ageing, health care and care for the elderly in Belgium”
by Jozef Pacolet and Denise Deliège, (coordinators)

Caroline Artoisenet, Griet Cattaert, Véronique Coudron, Xavier Leroy, Annick Peeter-

mans and Christian Swine

The ageing of the population will give rise to considerable challenges for policy-
makers, in Belgium as in most other developed countries. The demographic ageing
will have a considerable impact on the next decades and it is important that the
population and the living forces of the country are aware of this. The health care
sector and especially the care for the elderly sector will have to find an answer to
this exceptional challenge. How can this be prepared?
In view of the search for an adequate approach and adequate financing, the govern-
ment wanted to have a thorough analysis at its disposal regarding the impact of age-
ing on health care and care for the elderly. That is why the Federal Public Service
Social Security commissioned two university research teams to perform a survey to
facilitate a broad social debate and which can serve as a basis for political decisions
at the different policy levels, specifically at federal level. The teams were asked to
go in search of all available information and research results pertaining to this, in
Belgium and abroad.
The extensive report, which was finalized in November 2004, comprises a multi-dis-
ciplinary approach with attention for demographics, epidemiology, gerontology and
the health care and health economy system. This report summarizes the information
in Belgium and the different communities, concerning the impact of ageing on the
need and demand for care, the care offer and its financing and provides suggestions
for future care policy. It also situates and puts into perspective the debate regarding
the affordability of care.
This contribution comprises the most important findings and propositions. The
reader who is not (or less) familiar with the subject will probably be surprised to
observe the importance of certain developments during the past decades, and pro-
bably even more to discover those that await us. The challenges might worry some
readers. An appropriate approach is necessary. Past measures, which led to the cur-
rent quality level, are reassuring and must also serve as a motivating factor to continuously
search for a well thought-out policy in this field.
Finally the authors also hope that the research report will contribute to the aware-
ness that ageing, which is mainly the consequence of an increase in life expectancy,
is also a factor of development, with a major dynamic, even at economic level.

*
*     *
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ABSTRACTS

“Verschillen inzake zorgbehoevendheid tussen de gewesten in België: vooruit-
zichten op lange termijn”
door Güngör Karakaya en Rodrigo Ruz Torres

De voorspelbare toename van de zorgbehoevendheid brengt heel wat grote uitda-
gingen met zich mee op het vlak van de evolutie van de behoeften en de financie-
ring daarvan. In het Belgische institutionele kader zijn de vooruitzichten van een
verschillende evolutie voor de gewesten bijzonder interessant. We hanteren admini-
stratieve gegevens met betrekking tot de Belgische bevolking teneinde prevalentie-
indicatoren op te stellen voor de zorgbehoevendheid in de drie gewesten van het
land in 2001. De resultaten die we op basis van de gebruikte indicatoren hebben
bekomen, zijn prevalentiecijfers die in 2001 sterk verschillen tussen de gewesten.
Vervolgens voeren we een aantal projecties uit van de evolutie van die prevalentie-
cijfers op basis van de projecties van de bevolking en de levensverwachting tot
2050. Met het oog hierop worden vier scenario’s beschouwd: constante prevalentie-
cijfers per leeftijdscategorie, een levensverwachting in zorgbehoevendheid die
parallel met de algemene levensverwachting stijgt, een constante levensverwachting
in zorgbehoevendheid en een afnemende levensverwachting in zorgbehoevend-
heid. De projecties die we zo bekomen, geven weer dat de geprojecteerde geweste-
lijke ongelijkheden de neiging hebben om in te krimpen naarmate de graad van opti-
misme van de beschouwde scenario’s toeneemt. De verschillen in prevalentiecijfers
tussen de gewesten blijven relatief constant of nemen af naarmate de scenario’s
optimistischer worden. Ongeacht het scenario dat wordt weerhouden, kunnen we
op lange termijn een stijging verwachten van de prevalentiecijfers van de indicator
voor zorgbehoevendheid in het Vlaamse Gewest. Voor de overige twee gewesten
wordt alleen in de twee pessimistische scenario’s een gematigdere stijging waarge-
nomen. Met optimistischere scenario’s zouden de prevalentiecijfers in de loop van
de bestudeerde periode in Wallonië en Brussel continu moeten dalen.

“Regional differences in care dependency in Belgium: long-term perspectives”
by Güngör Karakaya and Rodrigo Ruz Torres

The foreseeable rise in care dependency results in important challenges in terms of
the evolution of needs and their financing. Within the Belgian institutional frame-
work, the perspectives of a differentiated evolution between regions are of particu-
lar interest. Administrative data concerning the Belgian population are used to ge-
nerate indicators regarding the prevalence of care dependency in the country’s three
regions in 2001. The results on the basis of the used the indicators show strongly
differentiated prevalence rates between the regions. Then several projections are
made with regard to the evolution of these prevalence rates, based on population
and life expectancy projections until 2050. Four scenarios are considered: constant
age prevalence rates, a life expectancy with care dependency increasing in parallel
with the general life expectancy, a life expectancy with a constant care dependency
and a life expectancy with a decreasing care dependency.
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The projections show that the projected regional differences tend to decrease when
the degree of optimism of the scenarios increases.
The differences between the regions regarding prevalence rates are relatively con-
stant or decrease with a more optimistic scenario.
Regardless of the considered scenario, a rise in long-term prevalence rates of the
care dependence indicator in the Flemish Region can be expected. A more moderate
increase was observed in the two other regions, only for the two most pessimistic
scenarios. With more optimistic scenarios there should be a continued decrease of
the prevalence rates during the entire period studied in Wallonia and Brussels.

*
*     *

“De bijzondere machten in de socialezekerheidswetgeving en meer bepaald in de
verzekering voor geneeskundige verzorging”
door Gildas Van Gorp

De wet van 27 april 2005 betreffende de beheersing van de begroting van de
gezondheidszorg (B.S. 20 mei 2005) en meer bepaald artikel 58 kende aan de
Koning bijzondere machten toe om het naleven van de groeinorm voor 2005 te
garanderen.
De terugkeer van een wetgevende techniek in de actualiteit, in gebruik in de jaren
tachtig en negentig en hoofzakelijk in het domein van de sociale zekerheid, maakt
het interessant het begrip, bijzondere machten, te onderzoeken.
Achtereenvolgens worden de rechtsleer en de adviezen van de Afdeling wetgeving
van de Raad van State aangaande de grondwettigheid en de omschrijving van het
begrip bijzonderemachtenwet onder de loep genomen. Op grond van een pragmati-
sche interpretatie wordt de grondwettigheid van de bijzonderemachtenwetten
doorgaans wel erkend, maar het begrip omschrijven ten opzichte van andere vor-
men van delegatie van de wetgevende functie verloopt moeilijker.
In chronologische volgorde worden alle wetten onder de loep genomen waarmee
de wetgever uiting heeft gegeven aan zijn wil om aan de Koning bijzondere mach-
ten toe te kennen op het vlak van de sociale zekerheid.
Het onderzoek van de jurisprudentie van het Arbitragehof gaat in hoofdzaak over de
arresten die uit deze context zijn voortgesproten.
Na een korte omweg bij onze buren (Nederland, Duitsland en Frankrijk), om te kij-
ken hoe daar de wetgevende functie wordt gedelegeerd, wordt de Belgische sociale
zekerheid verder geanalyseerd, meer bepaald op het domein van de verzekering
voor geneeskundige verzorging. Verder worden de koninklijke besluiten besproken
die werden genomen krachtens artikel 58 van de hoger genoemde wet van 27 april 2005.
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“Special powers in the social security legislation and more specifically in the
health care insurance”
by Gildas Van Gorp

Article 58 of the law of 27 April 2005 regarding the control of the health care bud-
get (Belgian law gazette of 20 May 2005) granted the King special powers in order
to guarantee the respect of the growth standard in 2005.
This return of a legislative technique which had been used in the 80s and 90s, main-
ly in the field of social security, makes it interesting to examine the notion of special
powers.
The doctrine and the recommendations of the Legislative Section of the Council of
State regarding the constitutional character and the definition of this notion of a law
conferring special powers are examined successively. If at present, by virtue of a
pragmatic interpretation, the constitutional character of laws of special powers is
widely allowed, the definition of this notion with regard to other forms of delega-
tion of the legislative function, tend to cause problems sometimes. 
Chronologically we have examined all the laws by which the legislative power mani-
fests its will to confer special powers to the King in the field of social security. 
All jurisprudence of the Court of Arbitration examined mostly concerns decrees in
this same context. 
After a brief detour covering our neighbouring countries (the Netherlands, Germany
and France) to examine how the legislative function is delegated, the analysis con-
tinues with Belgian social security, more specifically the field of the health care
insurance, describing the royal decrees which were decreed by virtue of article 58
of the aforementioned law of 27 April 2005.

*
*     *

“Pilootproject 2004-2007 ‘Tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in armoede
en sociale uitsluiting binnen de federale overheidsdiensten’”
door Anja Claeys en Julien Van Geertsom

De federale overheid startte in 2004 een pilootproject waarbij 16 ervaringsdeskundi-
gen in armoede en sociale uitsluiting werden aangeworven. Ervaringsdeskundigen
hebben armoede en sociale uitsluiting zelf aan de lijve ondervonden en kunnen,
onder meer via een opleiding, deze ervaring verbreden en zich professioneel inzet-
ten om de kloof tussen mensen in armoede en de rest van de samenleving te over-
bruggen. De algemene doelstellingen van het project zijn: het integreren van het
perspectief van mensen in armoede binnen de federale overheid, het meewerken
aan een toegankelijker dienstverlening met het oog op de toegang tot de sociale
grondrechten voor alle burgers en het creëren van een nieuw type functie. De erva-
ringsdeskundigen kunnen worden ingeschakeld binnen een eerstelijnswerking of

319

Abstract-ned.qxp  4/09/2006  11:17  Pagina 319



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2006

sociale dienst, ze kunnen meewerken aan de realisatie van een efficiënte communi-
catie en aan informatievergaring, participeren aan onderzoek of betrokken worden
bij de vorming van personeel,… De inschakeling van een ervaringsdeskundige kan
een extra impuls zijn om het perspectief van mensen in armoede op een systemati-
schere manier binnen te brengen. Participatie is aldus een sleutelwoord binnen dit
project.  Het project beoogt een duidelijke meerwaarde ten aanzien van de doel-
groep, ten aanzien van de betrokken dienst en ten aanzien van de ervaringsdeskun-
dige zelf. Een belangrijke uitdaging voor het project is de vraag hoe het uitgangs-
punt ‘samen met’ mensen in armoede, zoals in het Algemeen Verslag over de
Armoede (1994) voor het eerst werd naar voor geschoven, blijvend gerealiseerd kan
worden. Dit veronderstelt een openheid en reflectiebereidheid van de betrokken
diensten t.a.v. hun bijdrage in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting en
anderzijds voldoende aandacht voor het tewerkstellingsperspectief en de arbeids-
voorwaarden van ervaringsdeskundigen.  

“Pilot project 2004-2007 ‘Employment within the federal public services of field
mediators for poverty and social exclusion’”
by Anja Claeys and Julien Van Geertsom

In 2004 the federal government launched a pilot project, which comprised the
recruitment of 16 field mediators for poverty and social exclusion. Field mediators
have experienced poverty and social exclusion themselves and are able to broaden
this experience, among others through training, and use it professionally to bridge
the gap between poor people and the rest of society. The project’s general objec-
tives are: integrating the perspective of poor people within the federal authorities,
working towards more accessible services in view of providing access to the social
basic rights for all citizens and creating a new type of job.
The field mediators can be brought in within a first-line approach or social service,
they can contribute towards realising an efficient communication and information
gathering, can take part in research and be involved in the training of personnel,…
The use of an experience expert can be an additional impulse to integrate the per-
spective of people in poverty in a more systematic manner. Participation is thus the
key word in this project, which hopes to generate clear added value for the target
group, for the service involved and for the experience expert. An important chal-
lenge for the project is the question whether the starting point ‘together with’ people
in poverty, as advanced for the first time in the General Report about Poverty
(1994), can continue to be realised on a permanent basis. This pre-supposes open-
ness on behalf of the services involved, as well as the preparedness to think about
their contribution in the struggle against poverty and social exclusion on the one
hand and sufficient attention for the employment perspective and the labour condi-
tions of field mediators on the other hand.

*
*     *
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“Ervaringsdeskundigen in de armoede: een verrijkend project voor de VDAB”
door Fons Leroy

De VDAB kreeg bij decreet de opdracht toevertrouwd om een gepaste traject-
begeleiding te organiseren om zo voor alle werkzoekenden duurzame tewerkstelling
in de hand te werken. Teneinde geen enkele mogelijke ‘risicogroep’ of groep kwets-
baren van deze aanpak uit te sluiten, werd gekozen voor partnership en structurele
deelname van de deskundigen van de maatschappelijke organisaties. Voor de doel-
groepen van in armoede levende werkzoekenden wordt meer bepaald gekozen voor
integratie van ervaringsdeskundigen in de armoede. Deze integratie is pas optimaal
als aan een aantal kritieke succesfactoren is voldaan, zoals het uitdrukkelijk omschrij-
ven van het waardenkader van de organisatie, de integratie van ervaringsdeskundi-
gen in een globale strategie, de formulering van gedetailleerde functieprofielen en
de uitwerking van steunmaatregelen. Uit de ervaring van de VDAB blijkt dat het
inzetten van ervaringsdeskundigen de moeite loont, aangezien het de aanleiding
was om de toegankelijkheid van de diensten voor de kwetsbaarste groepen op de
arbeidsmarkt opnieuw onder de loep te nemen. In die zin dragen de ervarings-
deskundigen bij tot de verwezenlijking van een meer sociaal rechtvaardige overheids-
dienst.

“Field mediators for poverty: an enriching project for the Flemish Employment
Agency (VDAB)”
by Fons Leroy

The VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) was
assigned a mission by decree to implement an adequate follow-up project in order
to promote long-term employment for all jobseekers. In order not to exclude any
risk groups or vulnerable groups, potentially affected by this approach, the VDAB
opted in favour of partnerships and a structural participation of the know-how in
organised civil society. For those jobseeker target groups that live in poverty, this
specifically means the integration of field mediators for poverty. This integration
will only succeed if a number of critical success factors are fulfilled, such as explai-
ning the value framework of the organisation, the integration of field mediators in a
global strategy, drawing up precise job descriptions and the elaboration of support
measures. The experience within the VDAB shows that it is useful to work with
field mediators because this leads to a re-questioning of the accessibility of certain
services for the most vulnerable groups in the labour market. In that sense the use
of field mediators has contributed to the realisation of a socially more equitable public
service.

*
*     *
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Pascale VIELLE, professor, Université Catholique de Louvain
(U.C.L.).

Voor de periode 1995-2004 werd het voorzitterschap waargeno-
men door de ere-Koninklijke Commissarissen Roger DILLEMANS en
Pierre VAN DER VORST.

LEDEN VAN DE ADMINISTRATIE
Frank VAN MASSENHOVE, voorzitter FOD Sociale Zekerheid;
Tom AUWERS, directeur-generaal, FOD Sociale Zekerheid;
Hendrik LARMUSEAU, directeur-generaal, FOD Sociale Zekerheid;
Frank ROBBEN, administrateur-generaal, Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.

REDACTIECOMITE

VOORZITTER
Hendrik LARMUSEAU, directeur-generaal, FOD Sociale Zekerheid.

LEDEN
Frank VAN MASSENHOVE, voorzitter FOD Sociale Zekerheid;
directeurs-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid: Tom AUWERS,
Jan BERTELS, Marie-Claire DUBUISSON en Hubert MONSEREZ;
adviseurs-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid: Michel EGGER-
MONT, Muriel RABAU en Daniel TRESEGNIE.

VASTE MEDEWERKERS
Roland VAN LAERE, Françoise GOSSIAU, Jean-Paul HAMOIR en
Guy RINGOOT.
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