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EEN ANALYSE VAN DE NOODZAKELIJKE
VOORWAARDEN OM INDICATOREN
BELEIDSANALYTISCH TE GEBRUIKEN IN HET
KADER VAN DE BELGISCHE NATIONALE
ACTIEPLANNEN SOCIALE UITSLUITING (1)

’

DOOR SARAH CARPENTIER, BEA CANTILLON, KAREL VAN DEN BOSCH
en GERLINDE VERBIST (2)

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

De Open Methode voor Coördinatie (OMC) Sociale Insluiting werd in 2001 vanuit
de Europese Unie opgestart, met expliciete steun van de Belgische regering (Van
der Vorst, 2002). In 2006 werd deze op Europees niveau omgevormd tot de OMC
Sociale Bescherming en Sociale Insluiting. De bestaande Belgische Nationale
Actieplannen Sociale Insluiting (3) in het kader van de OMC Sociale Insluiting rap-
porteren over de sociale situatie en het geplande en recent gevoerde beleid. De
sociale situatie wordt beschreven op basis van een degelijke indicatorenset die
opgebouwd is rond de Lakenindicatoren en aangevuld werd met nationale indica-
toren. Daarnaast groeperen de bestaande Nationale Actieplannen Sociale Insluiting
maatregelen inzake armoede en sociale uitsluiting voor diverse beleidsdomeinen
(o.a. onderwijs, huisvesting, gezondheid en tewerkstelling) van de federale en de
gefedereerde overheden die recent uitgevoerd en gepland werden. Maar deze
Nationale Actieplannen Sociale Insluiting kunnen nauwelijks strategische beleids-
plannen genoemd worden (cf. European Commission, 2004, pp. 38-39). Hiervoor
zijn meerdere redenen. De indicatoren worden enkel gebruikt in het kader van het
sociale-inclusieproces voor de beschrijving van de sociale situatie en niet om beleid

(1) Dit artikel is gebaseerd op de analyse van het gebruik van de indicatoren in het Nationaal
Actieplan Sociale Insluiting 2001-2003 en 2003-2005, het onderzoeksrapport Carpentier, S., Cantil-
lon, B., Lefebure, S., Rombaut, K., Verbist, G., Van den Bosch, K. (2005), Het (potentiële) gebruik
van de indicatoren in de Belgische Nationale Actieplannen Sociale Insluiting. Antwerpen, Cen-
trum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. http://webhost.ua.ac.be/csb (05/04/06). 
(2) Sarah Carpentier is onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de
Universiteit Antwerpen. Bea Cantillon is vice-rector van de Universiteit Antwerpen en directeur van
het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck. Karel Van den Bosch en Gerlinde Verbist zijn bei-
den senior onderzoeker aan het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit
Antwerpen.
(3) Het NAPincl. 2001-2003 en 2003-2005 en het Implementatieplan Sociale Insluiting 2005-2006.
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te ontwikkelen en bij te sturen (4). Er worden ook geen duidelijke prioriteiten of
streefdoelen bepaald en de manier waarop het NAPincl. is opgesteld, meer bepaald
inzake gehanteerde uitgangssituatie en planperiode, opbouw, selectie en groepering
van maatregelen, financiële onderbouw, e.a., kan nog verbeterd worden. In dit
artikel focussen we enkel op het beperkte gebruik van indicatoren.

Voor het beperkte gebruik van de indicatoren in de NAP’s Sociale Insluiting zijn er
meerdere complementaire verklaringen. Een eerste rist van verklaringen focust op
de manier waarop de bestaande indicatoren gebruikt worden. Ten eerste gebeurt de
beleidsontwikkeling in België niet in het kader van het NAPincl., maar wordt beleid
ontwikkeld door de verschillende bevoegde overheden. Ten tweede is het gebruik
van de resultaten van indicatoren voor beleidsontwikkeling niet voor alle overheden
een gangbare praktijk (cf. Van Dam, 2005, p. 267). Ten derde is het nodig om
verder expertise en instrumenten uit te bouwen en te verfijnen om de indicatoren
beleidsanalytisch te kunnen gebruiken. Een tweede geheel van verklaringen focust
op de aard van de indicatoren en de beperkingen van de bestaande indicatoren. Ten
vierde, de gemeenschappelijke indicatoren van Laken zijn outcome-indicatoren
waardoor de aansluiting tussen de gemeenschappelijke Lakenindicatoren en het
beleid niet evident is (Council of the European Union, 2004, p. 130 ; Atkinson e.a.,
2005b, Van Dam, 2005, p. 266). Ten vijfde is de beschikbaarheid van recente
gegevens beperkt (European Commission, 2004, p. 130; Van Dam, 2005, p. 267) en
ten zesde, er zijn domeinen waarop nog geen gemeenschappelijke indicatoren
ontwikkeld werden (Council of the European Union, 2004, pp. 132-133, Van Dam,
2005, p. 267).

In dit artikel laten we de verfijning van de indicatoren en de beperkingen van de
bestaande indicatoren grotendeels buiten beschouwing. We analyseren de noodza-
kelijke technische voorwaarden om de resultaten van de (Laken)indicatoren te
gebruiken als insteek voor beleidsontwikkeling zodat de OMC Sociale Insluiting een
centrale plaats kan innemen in de beleidsvoering in het federale België. Hiervoor
baseren we ons op een analyse van de Belgische Nationale Actieplannen 2001-2003
en 2003-2005 vanuit twee onderzoeksvragen:
� welke kennis en instrumenten zijn nodig om de indicatoren beleidsanalytisch te
gebruiken?
� op welk beleidsniveau kan het NAPincl. het best georganiseerd worden gegeven
de Belgische federale staatsstructuur?

Na een schets van de Europese context, beschrijven we de noodzakelijke techni-
sche voorwaarden inzake kennis en instrumenten en inzake organisatie van het
inclusieproces opdat indicatoren als insteek voor beleidsontwikkeling kunnen
gebruikt worden. In het laatste deel worden de belangrijkste conclusies samengevat.

(4) Het was voor het eerst de bedoeling dat de (Laken)indicatoren gebruikt zouden worden in de
Nationale Actieplannen Sociale Insluiting 2003-2005. Het niet-gebruik van de indicatoren in het kader
van het inclusieproces betekent niet dat de indicatoren niet gebruikt worden in het kader van andere
beleidsprocessen.
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2. DE LISSABONSTRATEGIE EN DE OMC SOCIALE INSLUITING

Tijdens de Top van Lissabon in maart 2000 stelde de Europese Raad zich een nieuw
strategisch doel: de Europese Unie tot de meest dynamische en competitieve regio
ter wereld maken met een sterke economische groei, meer en betere jobs en meer
sociale cohesie (Council of the European Union, 2000a, p. 4). De strategie om dit
doel te bereiken was gebaseerd op drie pijlers: economische groei, kwaliteitsvolle
jobgroei en sociale cohesie. Aandacht voor sociale cohesie (o.a. aandacht voor
armoedebestrijding en modernisering van de sociale bescherming) maakte dus deel
uit van de strategie, op gelijke voet met economische groei en tewerkstelling, en
werd erkend als een versterkende factor van economische groei. De Europese Unie
engageerde zich bovendien om tegen 2010 – in de lijn van wat werd
overeengekomen op de Raad van Amsterdam – een substantiële bijdrage te leveren
om armoede uit te roeien. Op de top van Göteborg in 2001 werd daar nog de
milieudimensie aan toegevoegd en werd een strategie voor duurzame ontwikkeling
overeengekomen (Europese Raad Göteborg, 2001).

Voor de uitvoering van de Lissabonstrategie werd beslist een instrument voor beleids-
coördinatie toe te passen op verschillende beleidsdomeinen (waaronder sociale
insluiting) naar het model van de Europese strategie voor Werkgelegenheid, met
name de Open Methode voor Coördinatie. De OMC is een instrument om een leer-
proces tussen lidstaten te organiseren via een geheel van rapporteringen en de
uitwisseling van goede praktijken. De OMC veronderstelt tegelijkertijd beleidsvoering
gebaseerd op indicatoren en streefdoelen en is op die manier een concrete werk-
wijze om moderne beleidsvoering te ontwikkelen (Council of the European Union,
2000b, p. 4). De OMC Sociale Insluiting heeft enkel betrekking op de resultaten
(outcomes) van beleid en verzoent zo de vereiste van subsidiariteit met het streven
naar coördinatie en convergentie. De lidstaten kunnen immers zelf bepalen welke
middelen zij aanwenden en hoe zij die inzetten – aangezien sociaal beleid een
bevoegdheid is van lidstaten – terwijl coördinatie van het sociale beleid op
Europees niveau voorzien is.

De lidstaten rapporteerden oorspronkelijk in het kader van de OMC Sociale Inslui-
ting over de sociale situatie en het gevoerde en geplande beleid inzake armoede en
sociale insluiting aan de Europese Commissie in Nationale Actieplannen Sociale
Insluiting. In een gezamenlijk rapport van de Commissie en de Raad (Joint Inclu-
sion report) werden de hoofdlijnen van de NAPs Sociale Insluiting van de lidstaten
gebundeld en werden gemeenschappelijke beleidslijnen en uitdagingen geïdenti-
ficeerd. De voorbije jaren werd de OMC Sociale Insluiting echter gekenmerkt door
onzekerheid omwille van de heroriëntatie van de Lissabonstrategie, de stroomlijning
van diverse OMC’s en de uitbreiding van de Europese Unie met tien nieuwe lidstaten.
In navolging van het Kok-rapport van november 2004 (Kok, 2004), werd de
Lissabonstrategie – die halfweg was – geheroriënteerd: de nadruk kwam te liggen
op economische groei en tewerkstelling (meer en betere jobs) (Commission of the
European Communities, 2005a, p. 7). Hoewel de sociale pijler werd voortgezet

329

EEN ANALYSE VAN DE NOODZAKELIJKE VOORWAARDEN OM INDICATOREN BELEIDSANALYTISCH TE GEBRUIKEN ...

CARPENTIER-NED.qxp  15/12/2006  9:47  Pagina 329



(European Commission, 2005b, p. 5), kreeg deze geen prioriteit. Vanaf 2006 wor-
den de Nationale Actieplannen Sociale Insluiting ook geïntegreerd (streamlined) in
een OMC Sociale Bescherming en Sociale Insluiting. De rapporteringen over sociale
insluiting, pensioenen en gezondheidszorg worden samengebracht in een Nationaal
Rapport Sociale bescherming en Sociale Insluiting. Behalve een gemeenschappelijk
deel, waarin de overkoepelende strategie uiteengezet wordt, blijft de rapportering
over de drie processen in aparte delen bestaan (5). De hervorming van het proces
gebeurde in overeenstemming met de uitdagingen die werden gedefinieerd tijdens
de evaluatie van de Lissabonstrategie (Raad van de Europese Unie, 2006; Commis-
sion of the European Communities, 2006a; Commission of the European Communi-
ties, 2006b). De rapportering in het kader van het Nationaal Rapport Sociale
Bescherming en Sociale Insluiting is beknopter en meer gericht op een globale
strategische aanpak zowel over de verschillende delen heen als per onderdeel. De
rapportering is driejaarlijks zodat meer ruimte vrijkomt voor diepgaande analyse en
voor de uitwisseling van goede praktijken. Zo valt de rapportering ook samen met
de cyclus van het Nationaal Hervormingsprogramma (6), de geïntegreerde rappor-
tering over economische groei en werkgelegenheid.

Extra aandacht voor de synergie tussen de OMC Sociale Bescherming en Sociale
Insluiting en de Nationale Hervormingsprocessen vinden we ook terug in de nieuw
aanvaarde doelstellingen voor de geïntegreerde OMC Sociale Bescherming en
Sociale Insluiting (7). Het belang wordt erkend van feeding in (= de bijdrage van de

(5) De term Nationaal Actieplan Sociale Insluiting blijft behouden voor het onderdeel in verband met
armoede en sociale uitsluiting van het Nationaal Rapport Sociale Bescherming en Sociale Insluiting.
(6) Het eerste Nationaal Rapport Sociale Bescherming en Sociale Insluiting 2006-2008 heeft wel nog
een planperiode van twee jaar om vanaf 2009 samen te vallen met de cyclus van de Nationale Her-
vormingsprogramma’s.
(7) Overkoepelende doelstellingen voor de OCM inzake sociale bescherming en sociale integratie:
- bevordering van sociale samenhang, gelijke kansen voor mannen en vrouwen en voor iedereen

door passende, toegankelijke, financieel duurzame, aanpasbare en efficiënte sociale bescher-
mingsstelsels en beleidsmaatregelen voor sociale integratie;

- bevordering van de effectieve wisselwerking tussen de doelstellingen van Lissabon, namelijk meer
economische groei, meer en betere banen, en een grotere sociale samenhang, en met de EU-strate-
gie voor duurzame ontwikkeling;

- bevordering van goed bestuur, transparantie en inspraak van de betrokken actoren bij de
opstelling, uitvoering en monitoring van het beleid.

Doelstellingen om een beslissende bijdrage te leveren aan de uitroeiing van armoede en sociale uit-
sluiting door: 
- iedereen toegang te bieden tot de voorzieningen, rechten en diensten die nodig zijn om aan het

maatschappelijke leven deel te nemen, uitsluiting te voorkomen en aan te pakken en alle vormen
van discriminatie die tot uitsluiting leiden, te bestrijden;

- te zorgen voor een actieve sociale integratie van iedereen voor het bevorderen van de deelname
aan de arbeidsmarkt en het bestrijden van armoede en uitsluiting;

- te zorgen voor een goede coördinatie van het sociale-integratiebeleid en voor inspraak van alle
beleidsniveaus en alle betrokken actoren, waaronder ook mensen die armoede ondervinden;
ervoor te zorgen dat het sociale-integratiebeleid efficiënt is en wordt gemainstreamd in alle desbe-
treffende beleidsgebieden, zoals het economische beleid, het begrotingsbeleid, het onderwijs- en
opleidingsbeleid en de programma’s van de structuurfondsen (en met name het ESF)
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_inclusion/docs/2006/objectives_nl.pdf(07/04/06)
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OMC Sociale Bescherming en Sociale Insluiting aan de doelstellingen i.v.m.
economische groei en tewerkstelling) en feeding out (= de bijdrage van de
Nationale Hervormingsprogramma’s aan het bevorderen van sociale cohesie). Een
degelijke beleidsuitvoering, een doeltreffend en doelmatig beleid met aandacht voor
evaluatie en monitoring van het beleid, komt ook op de voorgrond. En ook goed
bestuur behoort tot de doelstellingen, met uitgesproken aandacht voor een betere
coördinatie tussen de verschillende overheidsniveaus, een betere mobilisatie van de
betrokken actoren en overheden, mainstreaming en voor de integratie van de
OMC in bestaande beleidsvormingsprocessen zoals de begroting, de structuurfond-
sen, enz. (Raad van de Europese Unie, 2006).

3. BELEIDSANALYTISCH GEBRUIK VAN INDICATOREN IN HET KADER VAN HET BEL-
GISCH NATIONAAL ACTIEPLAN SOCIALE INSLUITING

Het achterliggende paradigma dat gehanteerd wordt voor de beleidsvoering in het
kader van de OMC (naast input vanuit overleg) is het beleidsanalytisch gebruik van
indicatoren. Daarom beschrijven we eerst ideaaltypisch wat beleidsanalytisch
gebruik van indicatoren is, welke voordelen dit heeft, welke stappen gevolgd
moeten worden en welke kennis en instrumenten hiervoor uitgebouwd moeten
worden zodat we met duidelijk geëxpliciteerde concepten kunnen werken. Vervol-
gens zullen we nagaan welke instrumenten en kennis al ontwikkeld werden op
Europees en op Belgisch niveau om ten slotte een aantal uitdagingen te formuleren.

3.1. WAT IS BELEIDSANALYTISCH GEBRUIK VAN INDICATOREN?
Het beleidsanalytisch gebruik van indicatoren (8) is een resultaatgerichte manier van
beleidsvoering waarbij de analyse en de interpretatie van indicatoren doorheen de
verschillende fasen van de beleidscyclus en de beheerscyclus gebruikt worden. Indi-
catoren worden dus gebruikt tijdens de voorbereiding, bepaling, opvolging en evalu-
atie (Bouckaert e.a., 2003, p.12) van het beleid en van het beheer van middelen. In
deze bijdrage focussen we op het gebruik van indicatoren in de beleidscyclus.

Zorgvuldig beleidsanalytisch gebruik van indicatoren biedt een meerwaarde omdat
het de kwaliteit en transparantie van beleidsvoorstellen verbetert en aangeeft
waarom een maatregel een goede keuze is (cf. European Commission, 2005d, p. 5).
Het kan verantwoording bieden voor het beleid en bijdragen tot een beter (efficiën-
ter/effectiever) beleid. Uiteraard vervangt het beleidsanalytisch gebruik van indica-
toren het politieke beslissingsproces niet. Degelijk onderbouwde inzichten kunnen
in het politieke beslissingsproces gebruikt worden om beleidskeuzes te motiveren.

Beleidsontwikkeling op basis van indicatoren veronderstelt de opeenvolging van
een aantal stappen (zie figuur 1A) en een adequate complementaire rapportering
erover (zie figuur 1B). Om de sociale situatie te beschrijven, moeten eerst gegevens

(8) Beleidsanalytisch gebruik van indicatoren wordt in de bestuurskunde ook prestatiemeting,
kwaliteitsmanagement of New public management genoemd. Ook de term evidence-based beleid
wordt gebruikt. 331
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verzameld worden en indicatoren bepaald worden. Dan moeten de resultaten van
de indicatoren geanalyseerd, geïnterpreteerd en ontleed worden om risi-
codomeinen en -groepen te detecteren. Op basis van de gedefinieerde risi-
codomeinen en -groepen (9) en andere beleidsprioriteiten kunnen streefdoelen
bepaald worden. Vervolgens moeten de bestaande maatregelen en mogelijke alter-
natieve maatregelen in kaart gebracht worden. Dan worden bestaande en alter-
natieve maatregelen respectievelijk ex post of ex ante geëvalueerd aan de hand van
simulatiemodellen om de meest adequate mix van maatregelen te bepalen om het
streefdoel te behalen. De maatregelen die uitgevoerd worden, moeten vervolgens
opgevolgd worden. Er moeten systematisch en periodiek gegevens verzameld,
geanalyseerd en gerapporteerd worden om na te gaan of de indicatoren evolueren
in de gewenste richting. Op basis van evaluatie ex post van de maatregelen kunnen
uiteindelijk goede praktijken bepaald worden. Dit is een proces met een logische
volgorde waarbij terugkoppeling tussen de verschillende fasen nodig is. Het is
bijvoorbeeld pas mogelijk streefdoelen te bepalen na een degelijke analyse van
sterktes en zwaktes van de resultaten van de indicatoren of goede praktijken te
definiëren nadat maatregelen geëvalueerd werden.

De rapportering van zo’n beleidsvoering waarbij indicatoren gebruikt worden kan
bestaan uit drie grote delen (zie figuur 1B). In een eerste deel wordt de sociale situ-
atie beschreven op basis van de analyse van de resultaten van de indicatoren. Een
tweede luik omvat de beschrijving van de streefdoelen op basis van de
gedefinieerde risicogroepen en -domeinen en de beleidsprioriteiten. Een derde luik
omvat de beschrijving van het gevoerde en het geplande beleid. Dit deel bestaat
zowel uit een ex-postevaluatie van het (recent) gevoerde beleid als een ex-ante-eval-
uatie van de geplande maatregelen. De ex-postevaluatie gebeurt ten opzichte van de
oorspronkelijke streefdoelen zodat pistes voor bijsturing en goede praktijken geï-
dentificeerd worden. De ex-ante-evaluatie vindt plaats in het kader van de nieuwe
streefdoelen. Hiervoor moeten de maatregelen geselecteerd worden en moeten de
hoofdmaatregelen op een kwaliteitsvolle manier beschreven worden.

(9) Het is aan te raden ook rekening te houden met de incidentie van de risicogroepen in de bevol-
king.
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FIGUUR 1: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE FASEN IN BELEIDSONTWIKKELING OP BASIS
VAN INDICATOREN EN DE RAPPORTERING HIERVAN

Bron: eigen figuur CSB.

Op basis van deze beschrijving van het beleidsanalytisch gebruik van indicatoren
kunnen we een zevental domeinen onderscheiden waarop expertise en instru-
menten ontwikkeld moeten worden en in de praktijk gebracht zouden moeten wor-
den in het kader van de Open Methode voor Coördinatie Sociale Insluiting. Het zijn
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met name dataverzameling, indicatorenontwikkeling en -analyse, streefdoelbepa-
ling, ex-ante- en ex-postevaluatie van maatregelen, opvolging van maatregelen,
beslissingsondersteuning en identificatie van goede praktijken. In eerste instantie
zijn voornamelijk de dataverzameling, de indicatorenontwikkeling- en analyse, de
evaluatie van maatregelen en de opvolging belangrijk. Andere stappen zijn immers
hiervan afhankelijk.

Aan de hand van enkele voorbeelden willen we twee belangrijke fasen van dit pro-
ces waarop verdergebouwd wordt en die van belang zijn voor de verdere ontwikke-
ling van het Belgische NAPincl. illustreren, met name de analyse van de indicatoren
en de evaluatie van maatregelen. Een eerste voorbeeld geeft aan hoe hoge en lage
scores op basis van de indicatoren geïdentificeerd kunnen worden. Een tweede
voorbeeld illustreert ex-ante- en ex-postevaluatie van maatregelen met simu-
latiemodellen in functie van een streefdoel aan de hand van de Britse strategie om
kinderarmoede te verminderen. Het is tegelijk een voorbeeld om het ganse proces
van beleidsontwikkeling op basis van indicatoren in de praktijk te illustreren. 

3.2. VOORBEELDEN VAN STAPPEN IN HET BELEIDSANALYTISCH GEBRUIK VAN INDICATOREN

3.2.1. Analyse van risicovolle leeftijdsgroepen op basis van het armoederisicopercentage
volgens SILC 2004
In het kader van de OMC Sociale Insluiting werden de Lakenindicatoren aanvaard.
Een van deze indicatoren is het armoederisicopercentage (opgesplitst naar leeftijd,
sekse, e.a.) op basis van de 60%-armoedegrens. Gegevens voor deze indicator wer-
den verzameld op basis van SILC 2004 (Statistics on Income and Living Conditions).
Individuen met een gestandaardiseerd netto huishoudinkomen dat minder bedraagt
dan 60% van het mediaan gestandaardiseerd huishoudinkomen hebben een risico op
armoede.

Door middel van vergelijking van de armoederisicopercentages (naar subgroepen)
en andere indicatoren in een lidstaat met het gemiddelde van de lidstaten of van een
selectie van de lidstaten kan per land een analyse gemaakt worden.

In tabellen 1 en 2 plaatsen we de scores van de armoederisicopercentages voor de
verschillende leeftijdsgroepen in België in perspectief. We vergelijken in tabel 1 de
resultaten van de Belgische scores op de indicatoren met de kopgroep van EU-lan-
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den of de ‘rijke gelijke landen’ aangezien België tot deze groep behoort (10).
Behalve België behoren ook Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg,
Nederland, Oostenrijk en Zweden tot de landen met een hoge welvaart die relatief
gelijkmatig verdeeld is. Voor een vergelijking van de Belgische scores met alle
Europese lidstaten verwijzen we naar Atkinson, e.a. (2005). De tabellen zijn bedoeld
als hulpmiddel om goede praktijken te identificeren (11).

TABEL 1: STERKE EN ZWAKKE NATIONALE ARMOEDERISICOPERCENTAGES (OP BASIS VAN DE 60%
ARMOEDEGRENS) VOOR ALLE LEEFTIJDEN EN PER LEEFTIJDSGROEP TEN OPZICHTE VAN HET
GEMIDDELDE VAN DE EU-9 KOPGROEP VOOR ALLE LEEFTIJDEN EN PER LEEFTIJDSGROEP(12)

Leeftijd BE DK DE FR LU NL AT FI SE

Totaal + - ++ + - = = - -
0-15 jaar = -- ++ = + + = - -
16-24 jaar - ++ + = -- = - = +
25-49 jaar + - ++ = + = = -- -
50-64 jaar ++ -- + + = = = = --
65 + ++ = = = -- -- = = =

Bron: SILC 2004 (data: Eurostat (EU-25)), eigen berekeningen CSB (13).
'+' is een z-score boven 0,675, '-' is een z-score lager dan -0,675. Een ++ of - - wordt toegekend bij een z-score
respectievelijk meer dan 1,282 of minder dan -1,282. '=' betekent 'rond het gemiddelde' (een z-score tussen -0,675
en 0,675).

(10) De lidstaten van de Europese Unie kunnen ingedeeld worden in vier groepen op basis van hun
scores voor het armoederisicopercentage en voor de koopkracht van de waarde van de armoede-
grens (in PKK). (Atkinson e.a., 2005b, p. 64). De vier groepen zijn landen met een hoge welvaart die
gelijkmatig verdeeld is (België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oosten-
rijk, Finland en Zweden), landen met een lage welvaart die gelijkmatig verdeeld is (Tsjechië, Hongarije,
Slovenië), landen met een lage welvaart die ongelijkmatig verdeeld is (Cyprus, Estland, Grieken-
land, Letland, Litouwen, Polen, Portugal, Slowakije en Spanje) en landen met een hoge welvaart die
ongelijkmatig verdeeld is (Ierland, Italië, Malta (grenscase), Verenigd Koninkrijk). België wordt
gerangschikt binnen de landen met een hoge welvaart die gelijkmatig verdeeld is (Atkinson e.a.,
2005b, p. 64). De groep van landen met een hoge welvaart die gelijkmatig verdeeld is, beschouwen
we als de kopgroep.
(11) Voor meer informatie in verband met de gehanteerde methode verwijzen we naar Cantillon, B.,
Marx, I., Rottiers, S., Van Rie, T. (2006), Sociale situatie van België in Europa, Antwerpen: Centrum
voor Sociaal Beleid Herman Deleeck (te verschijnen).
(12) De methodologie die we hanteren in tabel 1 is een mogelijke methode die we zinvol achten.
Andere werkwijzen zijn mogelijk. De scores van de landen worden gesitueerd ten opzichte van de
(normale) verdeling van de scores van alle landen. De omzetting van absolute waarden naar de
tekens gebeurt als volgt: 
++ geeft 10% hoogste waarden voor deze variabelen aan.
- - geeft 10% laagste waarden voor deze variabelen aan.
=   geeft aan dat de waarde zich binnen een zone van 50% rond het gemiddelde bevindt.
(13) Met dank aan Stijn Rottiers en Tim van Rie voor de berekening van de gegevens in tabel 1,2 en 3.
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Op basis van Tabel 1 kunnen we voor België vaststellen dat het armoederisicoper-
centage voor bijna alle leeftijden hoger is dan het gemiddelde van de EU-9 kop-
groep. Bijzonder hoge armoederisico’s worden opgetekend voor de Belgische 50-
plussers. Ook de 25-49-jarigen hebben een hoger armoederisico dan het gemid-
delde van de EU-9 kopgroep voor deze leeftijdscategorie. De 0- tot 15-jarigen
hebben een armoederisicopercentage dat in de lijn ligt van het gemiddelde armoed-
erisicopercentage voor kinderen van de EU-9 kopgroep.

TABEL 2: STERKE EN ZWAKKE ARMOEDERISICOPERCENTAGES (OP BASIS VAN DE 60%-ARMOEDE-
GRENS) VOOR LEEFTIJDSGROEPEN TEN OPZICHTE VAN HET GEMIDDELDE BELGISCHE ARMOEDE-
RISICOPERCENTAGE VOOR ALLE LEEFTIJDEN VOOR BELGIE, VLAANDEREN EN WALLONIE (14)

Leeftijd BE VL WL

0-15 jaar + + +
16-24 jaar + - +
25-49 jaar - - - -
50-64 jaar - = - -
65 + ++ ++ ++

Bron: SILC 2004 (data: NIS), eigen berekeningen CSB.
'+' hoger risico dan gemiddeld; '-' lager risico dan gemiddeld; '++' en '--' meer dan 25% respectievelijk hoger en
lager dan het nationale armoederisico.

Uit Tabel 2 kunnen we afleiden dat 65-plussers een heel hoog armoederisico
hebben, zowel op het niveau van België als in Vlaanderen en in het Waalse gewest.
Ook kinderen van 0 tot 15 jaar hebben overal een hoger armoederisico dan het
gemiddelde armoederisico voor alle leeftijden. Voor de 16- tot 24- jarigen tekenen
we een lager armoederisico op in Vlaanderen dan het armoederisico voor alle leeftij-
den samen tegenover een hoger armoederisico voor de 16- tot 24-jarigen in het
Waalse gewest. Zowel de ouderen als de kinderen komen naar voor als
risicogroepen zowel in de verschillende gewesten als voor gans België. Een strategie
om de armoede te verminderen zou dus zowel op federaal niveau als op het niveau
van de gemeenschappen en gewesten rekening moeten houden met deze
risicogroepen.

Op gelijkaardige manier kunnen we ook voor andere (Laken)indicatoren aan de
hand van sterke en zwakke scores risicogroepen en -domeinen bepalen.
In tabel 3 worden de nationale scores voor het aandeel vroegtijdige schoolverlaters
verhouden ten opzichte van het EU-9 gemiddelde voor schoolverlaters van de lan-
den met een hoge welvaart die relatief gelijkmatig verdeeld is. Het aandeel vroegtij-
dige schoolverlaters ligt zowel voor vrouwen als voor alle individuen in de lijn van

(14) Voor SILC 2004 zijn er geen betrouwbare data voor het Brusselse gewest.
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het gemiddelde van de kopgroep van 9 Europese landen. Het percentage vroegtijdi-
ge mannelijke schoolverlaters is echter hoger dan het gemiddelde van de EU-9 en is
een aandachtspunt. Andere landen zoals Denemarken, Oostenrijk, Finland en Zwe-
den hebben immers een beduidend lager percentage vroegtijdige schoolverlaters
zowel voor mannen als vrouwen.

TABEL 3: STERKE EN ZWAKKE NATIONALE SCORES NAAR GESLACHT VAN VROEGTIJDIGE
SCHOOLVERLATERS (HET PERCENTAGE 18- TOT 24-JARIGEN DAT ISCED-2 NIVEAU (LAGER
SECUNDAIR ONDERWIJS) OF LAGER BEREIKT HEEFT EN GEEN ONDERWIJS OF OPLEIDING VOLGT)
TEN OPZICHTE VAN HET GEMIDDELDE PERCENTAGE VAN VROEGTIJDIGE SCHOOLVERLATERS IN DE
EU-9 KOPGROEP

BE DK DE FR LU NL AT FI SE

Totaal = - = ++ + + - - -
Vrouwen = - + + ++ + - - -
Mannen + - = ++ = ++ - - -

Bron: Labour Force Survey 2004, eigen berekeningen CSB.
'+' is een z-score boven 0,675, '-' is een z-score lager dan -0,675. Een ++ of - - wordt toegekend bij een z-score
respectievelijk meer dan 1,282 of minder dan -1,282. '=' betekent 'rond het gemiddelde' (een z-score tussen -0,675
en 0,675).

Op basis van de resultaten van de indicatoren kunnen ook risicodomeinen (voor
risicogroepen) gedefinieerd worden op analoge wijze.

3.2.2. Evaluatie van maatregelen aan de hand van simulatiemodellen in het kader
van het Britse streefdoel om kinderarmoede te halveren tegen 2010

a) Standaard- en microsimulatiemodellen
Simulatiemodellen (15), meer bepaald standaardsimulatie- en microsimulatie-
modellen, zijn zinvolle instrumenten voor de evaluatie van maatregelen met een
directe impact op het inkomensniveau. Zij verschaffen inzicht in de impact van maa-
tregelen op de inkomensverdeling en het armoedeniveau en maken het mogelijk om
maatregelen te evalueren in functie van de doelstellingen van sociaal beleid. Zowel
standaardsimulatie als microsimulatie is simulatie op microniveau. De impact van een
beleidsmaatregel wordt voor aparte microbeslissingseenheden geschat, zoals een
huishouden of een individu (16). Standaardsimulatie- en microsimulatiemodellen

(15) Voor meer informatie i.v.m. standaard- en microsimulatiemodellen verwijzen we naar Verbist,
G., en N., Van Mechelen (2005), Simulatiemodellen: instrumenten voor sociaaleconomisch onder-
zoek en beleid. In: Tijdschrift voor sociologie. 26 (1-2), pp. 137-153 en Verbist (2002a, 2003).
(16) Macro-economische modellen daarentegen zijn abstracte modellen waarmee de impact van een
maatregel op macro-economische grootheden (vb. de impact van een renteverhoging op economi-
sche groei) gemeten kan worden (Verbist en Van Mechelen, 2005, p.2). Voorbeelden daarvan zijn de
macro-economische modellen waarmee het Planbureau werkt. 337
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zijn complementair en brengen elk eigen inzichten naar voor. Wanneer het model
opgebouwd is op basis van een representatieve steekproef van de bevolking,
hebben we te maken met empirische microsimulatie. Een standaardsimulatie gaat
het effect van een maatregel na op hypothetische beslissingseenheden of standaard-
types (17). Een voordeel van standaardsimulatiemodellen is dat ze eenvoudig zijn –
in vergelijking met microsimulatie – qua ontwikkeling en onderhoud van het model
en in de interpretatie van de resultaten (Verbist en Van Mechelen, 2005, p. 3). Een
nadeel van standaardsimulatie is dat niet duidelijk is in welke mate de typegezinnen
representatief zijn voor de populatie. Er kunnen dus geen uitspraken gedaan wor-
den over de impact van maatregelen inzake kostprijs en verdeling. 

Een microsimulatiemodel (18) is een voorstelling van een sociaal-economische
realiteit op basis van een representatieve steekproef van de bevolking op basis van
surveygegevens, administratieve gegevens of een combinatie van beide (19).
Microsimulatiemodellen zijn geschikt om maatregelen met eerste-orde effecten te
simuleren op een bepaald (hypothetisch) tijdstip. De situatie vóór en de situatie na
het simuleren van een maatregel worden vergeleken terwijl de tijd en effecten van
hogere orde en exogene effecten constant gehouden worden. Simulatiemodellen
geven ook weer hoe het sociale beleid zou moeten zijn (cfr. de wetgeving) en niet
hoe het in de praktijk is. Niet-gebruik of fraude zijn bijvoorbeeld meestal niet
opgenomen. Statische microsimulatiemodellen zijn dus tot op zekere hoogte
abstracties: ze geven geen antwoorden, maar wel inzichten omdat ze toelaten om
‘wat als’-vragen te stellen en ze roepen interessante nieuwe vragen op (Sutherland,
2001, p. 1). Ze bieden de mogelijkheid om gedetailleerde veranderingen in het
inkomen van individuele beslissingseenheden te bestuderen. Met microsimu-
latiemodellen kan inzicht verworven worden in verdelingsaspecten zoals de verdel-
ing van verliezers en winnaars, de differentiële impact voor sociale groepen die
gevormd worden op basis van een bepaald kenmerk (vb. inkomen, leeftijd, sekse,
regio, gezinstype), de progressiviteit en de herverdelende werking van een maat-
regel en de wijziging van het armoederisicopercentage of van de armoedekloof. Het
is ook mogelijk om de budgettaire kost van een maatregel of budgetneutrale

(17) Voorbeeld van standaardsimulatiemodellen zijn STASIM (voor België) en de standaardsimu-
latiemodellen van de OESO. De standaardtypes zijn gezinstypes gekozen op basis van een aantal
veronderstellingen inzake samenstelling en kenmerken van het gezin. Voor deze specifieke types
worden fiscale en sociale lasten en voordelen en het netto beschikbaar inkomen berekend. Voor
meer informatie over standaardsimulatie zie: Verbist en Van Mechelen, 2005.
(18) Empirische modellen kunnen we verder opdelen naar statische en dynamische modellen. Dynamis-
che modellen kunnen maatregelen met gedragseffecten modelleren in de tijd. Voor meer informatie
over dynamische simulatiemodellen verwijzen we naar O’Donoghue, C. (2001), Dynamic Microsimula-
tion: A Methodological survey. In: Brazilian Electronic Journal of Economics. vol. 4, nr. 2.
(19) Voorbeelden van microsimulatiemodellen zijn MISIM (op basis van het Socio-Economisch Panel
van ’97, zie Verbist, 2003), MIMOSIS (in ontwikkeling op basis van administratieve data) en EURO-
MOD op Europees niveau (zie Immervol e.a., 1999).
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combinatie van maatregelen (in eerste orde) (Sutherland, 2005, p. 5) te schatten
alsook om het aandeel van het budget dat ten goede komt aan personen onder de
armoedegrens, te berekenen.

Armoederisicopercentages kunnen ook ontleed worden: de impact van veranderin-
gen in de werkloosheidsgraad, inkomensverdeling of in de sociodemografische
samenstelling op het armoederisico-percentage kan nagegaan worden (20). Daaren-
boven kan een geheel van beleidsmaatregelen vanuit twee invalshoeken onderzocht
worden. Enerzijds kan het gecumuleerde effect van verschillende maatregelen nage-
gaan worden, en dus van een totaal pakket van transfermaatregelen op individueel
of huishoudniveau. Anderzijds is het mogelijk om complexe maatregelen aan de
hand van een microsimulatiemodel uiteen te rafelen (vb. de belastingberekening
voor een huishouden gebeurt stap voor stap), zodat de impact van elke (deel)maat-
regel bekeken wordt. Microsimulatie heeft dus een groot potentieel om inzicht te
verwerven in de impact van een maatregel (21).

Microsimulatiemodellen hebben ook beperkingen. Een eerste beperking is dat de
resultaten van microsimulatie afhankelijk zijn van de opbouw van het model. Het
model is afhankelijk van de veronderstellingen, de geïntegreerde modules (Suther-
land, 2005) en de kwaliteit van de onderliggende data. Ook de kostprijs die de con-
structie en het onderhoud van dergelijke modellen met zich brengt is een beperking.
We moeten ook in het achterhoofd houden dat microsimulatiemodellen meestal
enkel onmiddellijke effecten in kaart brengen en geen rekening houden met
gedragseffecten en andere tweedeorde-effecten. Daarom zijn simulaties complemen-
tair met andere empirische evaluatiestudies.

Om de mogelijkheden van microsimulatiemodellen te illustreren, beschrijven we
hoe ze gebruikt werden in het Verenigd Koninkrijk in het kader van de evaluatie ex
ante en ex post van maatregelen voor het verminderen van kinderarmoede. We
gebruiken het Britse voorbeeld omdat het goed de verschillende momenten illus-
treert waarin diverse toepassingen van simulatiemodellen gebruikt worden om con-
crete streefdoelen te bereiken en omdat het ook een illustratie is van de verschil-
lende fasen die we in de praktijk op circulaire wijze doorlopen bij het beleidsana-
lytisch gebruik van indicatoren.

(20) Dit is interessant om de beleidsverandering te meten die bereikt wordt door de maatregel (los
van contextvariabelen). Een voorbeeld van een dergelijke analyse is te vinden in Piachaud en Suther-
land (2002) Changing Poverty Post-1997.
(21) Het is zelfs ook mogelijk om het herverdelende potentieel van verschillende tax-benefitstelsels
na te gaan (terwijl gecontroleerd wordt voor sociodemografische en economische contextvariabe-
len). Vergelijkend onderzoek waarbij bijvoorbeeld een maatregel van een ander land wordt toegepast
(policy swapping) is daarvoor interessant. In De Lathouwer (1996) wordt bijvoorbeeld nagegaan wat
de impact is op de herverdeling als het Nederlandse systeem voor werkloosheidsuitkering toegepast
zou worden in België. Door eenzelfde maatregel te simuleren voor verschillende landen (bv. een uni-
versele kinderbijslag), kan bovendien bestudeerd worden voor welk tax-benefitstelsel de herverde-
lende impact het grootst is.
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b) Beleidsanalytisch gebruik van indicatoren en microsimulatie in het kader van de
vermindering van kinderarmoede in de UK 
Bij de aantrede van de nieuwe Labourregering in 1997 in Groot-Brittanië werd
armoedebestrijding, en specifiek de reductie van kinderarmoede, hoog op de poli-
tieke agenda geplaatst. Groot-Brittanië had een van de hoogste cijfers voor kinderar-
moede van de EU. In 1999 stelde het Verenigd Koninkrijk zich het ambitieuze doel
om in 2010 het aantal kinderen dat in armoede leeft, te halveren en tegen 2020 de
kinderarmoede uit te roeien. Streefdoelen – in termen van outputs en outcomes –
voor afgebakende periodes werden daarvoor gedefinieerd, die telkens bijgesteld
werden, op de verschillende beleidsdomeinen die een bijdrage leveren aan de ver-
mindering van kinderarmoede. Bijvoorbeeld het aantal kinderen dat in jobless
households leeft, wil men laten dalen met 5% tussen 2005 en 2008. Een overzicht
van de streefdoelen in 2004 voor het verminderen van kinderarmoede voor de peri-
ode 2005-2008 is opgenomen in bijlage 1.

Een geïntegreerde strategie voor de verbetering van de inkomenspositie van
huishoudens, de psychosociale ontwikkeling van kinderen, het onderwijs, de
kinderopvang, de gezondheidszorg, huisvesting e.a. werd op het getouw gezet.
De beleidsmaatregelen die genomen werden om kinderarmoede te verminderen,
kunnen in drie groepen opgedeeld worden (Sutherland, 2001, p. 4; Sutherland en
Piachaud, 2001, p. 85):
� maatregelen met een directe impact op het inkomensniveau via belastingen en
uitkeringen;
� maatregelen om betaald werken te stimuleren en om werk lonend te maken (o.a.
de invoering van een minimumloon);
� maatregelen om deprivatie op lange termijn aan te pakken (vb. meer alfabetisering
en scholing, voorkoming van tienerzwangerschappen,…).

We focussen op de maatregelen met een impact op het inkomensniveau van
huishoudens. Sinds 1997 werden vier belangrijke maatregelen ingevoerd met een
directe impact op het inkomensniveau van huishoudens (Sutherland en Piachaud,
2001). De Working Families Tax Credit werd ingevoerd in1999. De kinderbijslag
werd aanzienlijk verhoogd en een belastingkrediet voor kinderen werd ingevoerd in
2001. Verder werd ook een aantal uitkeringen die worden toegekend na inkomen-
stoets voor gezinnen met kinderen verhoogd, waaronder de Income Support.

De ex-ante-evaluatie van de maatregelen met een directe impact op het inkomens-
niveau via belastingen en uitkeringen illustreren we op basis van Sutherland, H. en
Piachaud, D. (2001), Reducing child poverty in Britain: an assessment of government
policy 1997-2001.
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Om de impact van de beleidsmaatregelen op de kinderarmoede na te gaan maken
Sutherland en Piachaud (2001) gebruik van het Britse microsimulatiemodel
POLIMOD (22). In de analyse werden alle maatregelen die aangekondigd werden
sinds de aantrede van de Labourregering in april 1997 en april 2000 opgenomen, die
modeleerbaar waren binnen het model (23). Zowel beleidsveranderingen met het
oog op het verhogen van het inkomensniveau van gezinnen met kinderen, als maat-
regelen die het inkomen van gezinnen verminderen, werden gesimuleerd. De situ-
atie van voor de aantrede (24) van de Labourregering (April 1997) geldt als uit-
gangssituatie om de impact van de beleidsveranderingen tegen af te zetten. Kinder-
armoede wordt gemeten op basis van de armoedelijn die 50% van het gemiddeld
gestandaardiseerd huishoudinkomen (berekend over individuen) bedraagt (Suther-
land en Piachaud, 2001, p. 86). Daarbij wordt gebruik wordt gemaakt van de
McClement-equivalentieschaal (25).

(22) De simulaties met POLIMOD werden gemaakt op basis van de Family Expenditure Survey van
1994-95 en 1995-96, waarvan de prijzen en inkomens worden aangepast naar 1999-2000 (Sutherland
en Piachaud, 2001).
(23) Voor de gedetailleerde lijst van alle gemodelleerde beleidsmaatregelen verwijzen we naar de
appendix van Sutherland, H. en Piachaud, D. (2001), Reducing child poverty in Britain: an assess-
ment of government policy 1997-2001. In: The Economic Journal, 111 (februari).
(24) De situatie wordt omgerekend naar 1999 op basis van aanpassingen aan de prijsindex (Suther-
land en Piachaud, 2001, p. 89).
(25) In 2004 werd een nieuwe manier om kinderarmoede te meten ingevoerd in Groot-Brittanië
(Department for Work and Pensions, 2003). Sinds 2004 wordt vooruitgang in kinderarmoede geme-
ten op basis van een set van hoofdindicatoren die elk een eigen aspect van armoede naar boven bren-
gen. Bij de ontwikkeling van nieuwe indicatoren werden verschillende opties overwogen (Depart-
ment for Work and Pensions, 2003, p. 4): het gebruik van een aantal hoofdindicatoren i.v.m. onder-
wijsniveau, inkomen, werkloosheid,…; indicatoren verwerken tot een index van 1 cijfer; een hoofd-
maat gebruiken van blijvende armoede die maten om laag inkomen en materiële deprivatie te meten
combineert; een hoofdset van indicatoren gebruiken die laag inkomen en ‘consistent poverty’ meten
“tiered approach”. Uiteindelijk werd geopteerd voor een set van drie hoofdindicatoren. De set
bestaat uit een absolute en een relatieve (60% van het gestandaardiseerd mediaan inkomen) armoede-
indicator en een indicator die materiële deprivatie en laag inkomen combineert. Sinds 2004 wordt
ook de aangepaste equivalentieschaal van de OESO gebruikt. Een kind wordt gedefinieerd als een
persoon jonger dan 16 en jonger dan 19 indien hij/zij voltijds middelbaar onderwijs volgt. Behalve de
hoofdindicatoren wordt de kinderarmoede in kaart gebracht aan de hand van een multidimensionele
set van 15 indicatoren in overeenstemming met de gecoördineerde aanpak op verschillende beleids-
domeinen.
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FIGUUR 2: ARMOEDERISICOPERCENTAGE (50%) (26) VOOR ALLE PERSONEN EN VOOR KINDEREN
IN ALLE GEZINNEN, EENOUDERGEZINNEN EN GEZINNEN MET TWEE OUDERS VOOR HET
LABOURBELEID EN NA HET BELEID I.V.M. BELASTINGEN EN UITKERINGEN, POLIMOD

Bron: Sutherland en Piachaud, 2001, p. 92.

In figuur 2 zien we dat het armoederisicopercentage voor kinderen in alle gezinnen
vermindert met 9% door de invoering van de Labourmaatregelen in verband met
belastingen en uitkeringen. Het armoederisico voor kinderen in eenoudergezinnen
wordt bijna gehalveerd (van 43% naar 25%) en ook het armoederisico voor kinderen
in een gezin met twee ouders is serieus verminderd. Dit komt neer op een miljoen
tweehonderddertigduizend kinderen die uit de armoede gehaald worden (tabel 4)
waarvan een half miljoen kinderen in een eenoudergezin leeft.

TABEL 4: AANTAL INDIVIDUEN EN AANTAL KINDEREN NAAR VERSCHILLENDE GEZINSTYPES DAT
UIT DE ARMOEDE WORDT GEHAALD DOOR HET LABOURBELEID I.V.M. BELASTINGEN EN UITKERIN-
GEN, POLIMOD

Alle Kinderen Kinderen Kinderen
individuen in alle in 1- in gezin met

gezinnen oudergezin twee ouders

Totaal uit armoede 2480000 1230000 510000 720000
Uit armoede 2520000 1240000 520000 720000
In armoede 40000 10000 10000 -

Bron: Sutherland en Piachaud, 2001, p. 92.

(26) De armoedelijn bedraagt 50% van het gemiddeld gestandaardiseerd huishoudinkomen (voor
huisvestingskosten).
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Ex post bleek dat het armoederisicopercentage in werkelijkheid minder sterk
gedaald was dan voorspeld werd op basis van POLIMOD (en andere modellen). In
de periode 1996-97 tot 2000-2001 worden slechts 450000 kinderen uit de armoede
gehaald (27) (Piachaud en Sutherland, 2002, p. 24). Er zijn meerdere verklaringsele-
menten voor het verschil tussen de geschatte impact en de feitelijke vermindering
van de kinderarmoede. Een eerste verklaringselement is dat macro-economische fac-
toren en sociodemografische wijzigingen ook een impact hebben op de kinderar-
moede. Opnieuw op basis van POLIMOD ontleden Piachaud en Sutherland (2002)
de impact van veranderingen in de bevolkingssamenstelling, de tewerkstellings-
graad, het loonniveau en de -verdeling en het beleid i.v.m. uitkeringen en belastin-
gen. Zij stellen vast dat de impact van veranderingen in de huishoudsamenstelling of
wijzigingen in het inkomensniveau en de inkomensverdeling gering is. De daling
van de werkloosheidsgraad en het beleid inzake belastingen en uitkeringen en het
tewerkstellingsbeleid voor ouders tekenen voor de grootste impact. Een tweede
verklaringselement is dat maatregelen in de praktijk pas later werden ingevoerd
(Piachaud en Sutherland, 2002, p. 18). Het derde en belangrijkste verklaringsele-
ment is dat de armoede gemeten werd op basis van een relatieve armoedemaat die
zelf mee-evolueert met de reële inkomens. De vermindering van het kinderarmoede-
risico gemeten op basis van een relatieve armoedemaat is als het ware shooting on
a moving target. De relatieve armoedelijn steeg in reële termen met ongeveer
1/10de (Piachaud en Sutherland, 2002, p. 20). Daarom zou armoede ook gemeten
moeten worden op basis van een maat die verankerd is in de tijd.

Het Britse voorbeeld toont aan dat het stellen van een streefdoel met veel zorg en
kennis van zaken voorbereid moet worden en dat simulatiemodellen met hun
diverse toepassingen hiervoor nuttige instrumenten zijn. Voor België zou op een
analoge wijze een eigen streefdoel bepaald kunnen worden in functie van de eigen
situatie – indien daarvoor politiek engagement is- en zou kunnen nagegaan worden
op basis van de resultaten van standaard- en microsimulatie (aangevuld met
empirische evaluaties) welke maatregelen nodig zijn om dit streefdoel te bereiken.
Ter illustratie van de mogelijkheden van reeds bestaande Belgische modellen presen-
teren we een simulatie van een selectieve verhoging van de Belgische kinderbijslag.

c) Ex-ante-evaluatie van een categoriale verhoging van de kinderbijslag voor België
De Belgische kinderbijslag is georganiseerd op professionele basis volgens het
stelsel van de werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren. Verder is er een
regeling van de gewaarborgde kinderbijslag. De kinderbijslag in België is een uni-
verseel stelsel. In principe krijgt elk gezin met kinderen kinderbijslag. De kinder-
bijslag bestaat algemeen uit een basisbedrag dat toeneemt in functie van de

(27) Op basis van het armoederisicopercentage op basis van een armoedelijn die 50% van het medi-
aan gestandaardiseerd huishoudinkomen bedraagt.
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rang van het kind (28). Vanaf 6 jaar (en vervolgens vanaf 12 en 18 jaar) wordt dit
bedrag verhoogd met een toeslag die stijgt naarmate het kind ouder is. Verder is
er een sociale toeslag voor kinderen van invalide werknemers, gepensioneerden,
werklozen die meer dan 6 maanden werkloos zijn en voor kinderen die recht geven
op een gewaarborgde kinderbijslag. Er is ook een toeslag voor kinderen met een
handicap of aandoening.

Onze kinderbijslag is sterk herverdelend, voornamelijk van gezinnen zonder
kinderen naar gezinnen met kinderen. Dit herverdelingsproces is nauwelijks
inkomensselectief, wat ook wel de sterke horizontale en de zwakke verticale
herverdeling van de Belgische kinderbijslag genoemd wordt (Cantillon e.a., 1995).
De sterke horizontale herverdeling van de kinderbijslag heeft als gevolg dat er niet
zozeer voorzien wordt in kostendekkende uitkeringen voor de laagste
inkomensgroepen. Het stelsel zou op dat vlak verbeterd kunnen worden.

Verscheidene Europese landen (o.a. Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en
Griekenland) hebben extra uitkeringen voor specifieke gezinnen (= categoriale
selectiviteit). In Verbist (2002b) werd onder meer een categoriale verhoging van de
kinderbijslag gesimuleerd voor twee kwetsbare groepen, met name de éénouder-
gezinnen en de ééninkomenskoppels. Zij krijgen een extra uitkering van 166 EUR
per maand voor het eerste kind omdat de kinderbijslag voor het eerste kind in Bel-
gië het minst de werkelijke kost van een kind benadert (29). Verder krijgen zij ook
een leeftijdstoeslag van 62 EUR toegekend per kind jonger dan 3 jaar omdat voor
deze kinderen geen leeftijdstoeslag bestaat in de Belgische regeling. Het scenario is
kostenneutraal omdat het belastingkrediet voor kinderen wordt afgeschaft. De simu-
latie werd gedaan met MISIM 1997 voor de situatie van ’97. Demografische en so-
ciaaleconomische veranderingen sinds 1997 en niet-gebruik (non take up) van de
kinderbijslag zijn niet opgenomen in de analyse. Het armoederisico wordt berekend
voor de individuen in een gezin met kinderen die een risico hebben op armoede die
een inkomen hebben onder de 50% van het gemiddeld gestandaardiseerd inkomen.

(28) Dit bedraagt 77,05 EUR voor het eerste kind, 142,58 EUR voor het tweede kind en 212,87 EUR
vanaf het derde kind voor werknemers (http://www.kindergeld.be/Nl/Documentation/Amount/
bedragenBijslag.php). Het bedrag voor zelfstandigen ligt een stuk lager voor het eerste kind.
(29) De schatting van de kosten van een kind is een onderwerp dat uitgebreid behandeld wordt in de
literatuur. Maar er bestaat geen eenduidigheid over de te gebruiken methode (equivalentieschaal) en
de definitie voor het begrip ‘kost van een kind’. De OESO-schaal en de gewijzigde OESO-schaal wor-
den het meest gebruikt. Volgens een berekening op basis van de OESO-schaal zouden de kosten voor
een kind 260 EUR bedragen. Op basis van de aangepaste OESO-schaal zou een kind 180 EUR kosten.
De kosten van een kind worden volgens deze beide schalen niet gedekt door de kinderbijslag voor
het eerste en het tweede kind. De kosten voor een derde kind worden wel gecompenseerd door de
kinderbijslag op basis van de aangepaste OESO-schaal, maar niet op basis van de OESO-schaal.
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Figuur 3 beschrijft de verdeling van de kinderbijslag over de decielen voor en na
invoering van een verhoogde kinderbijslag voor eenoudergezinnen en eeninkomens-
koppels en het gemiddelde jaarlijks bedrag dat een individu in een gezin dat kinder-
bijslag ontvangt, krijgt. Het percentage van de kinderbijslag dat ten goede komt aan
de verschillende decielen, is zowel voor als na de invoering van een verhoogde
kinderbijslag voor eenoudergezinnen en eeninkomensgezinnen algemeen relatief
gelijkmatig. Het hoogste deciel ontvangt het kleinste aandeel van de kinderbijslag in
beide scenario’s. De invoering van de selectief verhoogde kinderbijslag vermindert
het aandeel van de kinderbijslag dat ten goede komt aan de hogere decielen. Het
aandeel van de kinderbijslag dat de lagere decielen krijgen, stijgt. Het gemiddeld
jaarlijkse bedrag per individu in een gezin dat kinderbijslag ontvangt, stijgt in alle
decielen door de invoering van de selectief verhoogde kinderbijslag, en versterkt de
tendens dat individuen in hogere decielen lagere bedragen ontvangen. De stijging
van het gemiddeld bedrag van de kinderbijslag ten gevolgde van de selectieve ver-
hoging van de kinderbijslag is het sterkst in de laagste decielen. In het eerste deciel
en het tweede deciel verhoogt het gemiddeld jaarlijks bedrag per individu in een
gezin dat kinderbijslag ontvangt, met respectievelijk 670 en 660 EUR. In het derde
deciel is een stijging met 500 EUR op te tekenen.

FIGUUR 3: VERDELING VAN DE KINDERBIJSLAG OVER DECIELEN (IN %) EN GEMIDDELD JAARLIJKS
BEDRAG PER INDIVIDU IN EEN GEZIN DAT KINDERBIJSLAG ONTVANGT (EUR) NAAR DECIEL VOOR EN
NA DE INVOERING VAN EEN CATEGORIALE TOESLAG VOOR EENOUDERGEZINNEN EN
EENINKOMENSKOPPELS (DECIELEN OP BASIS VAN HET GESTANDAARDISEERD INKOMEN), MISIM, 1997

Bron: Verbist, 2002b, p. 226.
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In figuur 4 bekijken we de impact van een selectieve verhoging van de kinderbijslag
voor eeninkomensgezinnen en eenoudergezinnen op het armoederisico ten
opzichte van de huidige situatie. Het algemene armoederisico van een individu in
een gezin met kinderen en het armoederisico van de individuen in alle huishoud-
types verminderen. Het armoederisico van eeninkomensgezinnen met kinderen
wordt gehalveerd ten gevolge van een categoriale verhoging van de kinderbijslag
(van 16% naar 8%). Het armoederisico van individuen in eenoudergezinnen wordt
verminderd met 3%.

FIGUUR 4: ARMOEDERISICOPERCENTAGE VOOR INDIVIDUEN DIE LEVEN IN VERSCHILLENDE
GEZINSTYPES BIJ DE HUIDIGE SITUATIE EN NA INVOERING VAN EEN CATEGORIALE VERHOGING
VAN DE KINDERBIJSLAG, MISIM, 1997

Bron: Verbist, 2002b, p. 228.

Het is dus reeds mogelijk met de bestaande Belgische microsimulatiemodellen de
impact van alternatieve maatregelen voor de kinderbijslag en andere uitkeringen of
sociale voordelen ex ante na te gaan.

Wanneer we opnieuw de fasen voor beleidsontwikkeling op basis van indicatoren
(cfr. figuur 1a) voor ogen nemen, kunnen we vaststellen dat indicatoren een cru-
ciale rol spelen. De indicatoren brengen het niveau van de sociale situatie in kaart,
definiëren sterktes en zwaktes (risicodomeinen en -groepen) en inspireren de for-
mulering van streefdoelen. Zij maken ook de evaluatie van het effect van beleid ex
ante en ex post, de opvolging van de beleidsmaatregelen en de identificatie van
maatregelen met een positieve impact op armoede en sociale uitsluiting mogelijk.
Zij dragen bij om de band van beleidsinput naar ‘outcomes’ (dit is de (kosten)effec-
tiviteit van beleidsmaatregelen op de sociale indicatoren) als om de band van ‘out-
comes’ naar beleid (welke beleidsmaatregelen zijn nodig om de resultaten van de
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sociale indicatoren te verbeteren?) te expliciteren (Atkinson e.a., 2005b, p. 89,
Atkinson, 2005a, pp. 9-11). Het proces staat of valt bijgevolg met goede indicatoren
die gebaseerd zijn op betrouwbare data. Daarnaast is om de OMC Sociale Insluiting
goed uit te bouwen expertiseopbouw (kennis en infrastructuur) nodig – die liefst
ook internationaal vergelijkbaar is – op het vlak van dataverzameling, indicatorenon-
twikkeling en -analyse, streefdoelbepaling, ex-ante- en ex-postevaluatie van maat-
regelen, opvolging (monitoring) van maatregelen, beslissingsondersteuning en de
identificatie van goede praktijken. In een eerste fase zijn voornamelijk dataverzame-
ling, indicatorenontwikkeling en -analyse, de evaluatie van maatregelen en de opvol-
ging belangrijk. Andere expertise bouwt hierop verder. We bekijken nu welke
instrumenten en expertise op Europees niveau en op Belgisch niveau uitgebouwd
werden.

3.3. EUROPESE INSTRUMENTEN VOOR DE BELEIDSVOERING OP BASIS VAN DE RESUL-
TATEN VAN DE INDICATOREN IN HET KADER VAN HET NAPINCL.
Europa heeft een aantal concrete instrumenten en richtlijnen ontwikkeld voor beleids-
voering op basis van indicatoren en voor de rapportering in het kader van het
NAPincl. In het kader van de OMC Sociale Insluiting werd een Europees refe-
rentiekader ontwikkeld voor dataverzameling, namelijk EU-SILC (Statistics on
Income and Living Conditions) en voor de bepaling van indicatoren, met name de
Lakenindicatoren. Ook de gemeenschappelijke doelstellingen van Nice werden aan-
vaard en bijgesteld in het kader van de OMC Sociale Bescherming en Sociale Insluit-
ing. Gemeenschappelijke streefdoelen werden niet geformuleerd.

Omtrent methodes om maatregelen te evalueren is op Europees niveau weinig een-
duidigheid en communicatie in het kader van de OMC Sociale Insluiting (30). Er
werd wel een proces opgestart rond het uitwisselen van goede praktijken (peer
review), maar dat is enigszins problematisch aangezien er weinig duidelijkheid is
over de methode en criteria om maatregelen te evalueren. Ook een gemeenschap-
pelijk Europees referentiekader rond monitoring werd (nog) niet ontwikkeld.

Het NAPincl.-rapport van de lidstaten wordt opgebouwd volgens de richtlijnen van
de common outline of de gemeenschappelijke indeling voor de Nationale
Actieplannen Sociale Insluiting (Social Protection Committee, 2001; Comité voor
Sociale Bescherming, 2002). Deze wordt opgesteld door het Comité voor Sociale
Bescherming. De common outline beschrijft een gemeenschappelijke structuur
voor de opbouw van het rapport van de verschillende lidstaten en voor de indeling 

(30) Nochtans zijn er een aantal interessante ontwikkelingen op Europees niveau die mogelijkheden
bieden voor een concrete en meer eenduidige beleidsevaluatie. Een voorbeeld hiervan is het
microsimulatiemodel Euromod dat belastingen en uitkeringen simuleert voor de 15 ‘oude’ EU-lidstaten.
De verdere uitbreiding van het model naar de tien nieuwe lidstaten wordt onderzocht. Voor meer
informatie over Euromod verwijzen we naar Immervol, H., O’Donoghue, C. en H., Sutherland,
(1999), An Introduction to EUROMOD. EUROMOD Working Paper No. EM0/99.
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van de maatregelen en geeft richtlijnen voor de uitbouw van de rapportering (31).
De richtlijnen zijn echter niet steeds duidelijk en consistent over de tijd heen uit-
gewerkt (32). Er wordt wel duidelijk benadrukt dat de beleidsvoering gebaseerd
moet zijn op beleidsanalytisch gebruik van indicatoren (streefdoelbepaling, moni-
toring,…), dat het proces gekoppeld moet worden aan bestaande beleidsprocessen
(o.a. de begroting en de Nationale Hervormingsplannen) en dat de middeleninzet
gespecifieerd moet worden. Waar op Europees niveau lacunes zijn qua instru-
mentenontwikkeling werden richtlijnen uitgevaardigd. De gemeenschappelijke
indeling van het NAPincl. 2003-2005 vraagt de lidstaten adequaat geformuleerde
streefdoelen te bepalen (33). De verhouding tussen nationale streefdoelen en de
gemeenschappelijke doelstellingen van Nice is echter niet geëxpliciteerd. De
ontwikkeling en/of verfijning van een monitoringsysteem op het niveau van de lid-
staten wordt in de common outline van het eerste NAPincl. en in de richtlijnen
voor het NAPincl. in het kader van de OMC Sociale Bescherming en Sociale Insluit-
ing aangemoedigd.

3.4. BELGISCHE INSTRUMENTEN VOOR DE BELEIDSVOERING OP BASIS VAN DE
RESULTATEN VAN DE INDICATOREN IN HET KADER VAN HET NAPINCL
Deze Europese ‘impulsen’ inzake richtlijnen en instrumenten hebben hun impact op
het Belgische expertiseontwikkeling in het kader van de OMC Sociale Insluiting. In
België werd SILC (34) gelanceerd en werden de Lakenindicatoren aangevuld met
nationale indicatoren tot een rijke indicatorenset. Ook een monitoringsysteem werd
op touw gezet. Dit monitoringsysteem bestaat uit een geheel van digitale opvol-
gingsfiches waarin per maatregel een omschrijving van de maatregel, het budget, het
bevoegde overheidsniveau, de impact op mannen en vrouwen, e.a. gevraagd wordt.
Het monitoringsysteem is opgebouwd om alle maatregelen in de Nationale
Actieplannen Sociale Insluiting op te volgen. Dit is een interessante maar ambitieuze
opzet voor een systeem dat met beperkte middelen werd gemaakt en bovendien zeer
complex is omdat vele administraties en kabinetten betrokken zijn, maatregelen heel
divers zijn en omdat er geen Europees referentiekader werd uitgetekend. De
kwaliteit van de verzamelde informatie in het bestaande opvolgingssysteem is echter
ongelijk over de verschillende maatregelen heen verdeeld en de informatie is
niet steeds duidelijk interpreteerbaar (35). De verdere ontwikkeling van het

(31) Dit gebeurde veel uitgebreider in de common outline van het NAPincl. 2003-2005 dan in de
eerste common outline.
(32) Hier ligt dan ook een belangrijke rol weggelegd voor Europa als een duidelijkere ondersteuner
van het proces.
(33) De streefdoelen moeten ambitieus, realiseerbaar, relevant, begrijpelijk, gekwantificeerd en
meetbaar zijn en een duidelijke tijdsafbakening hebben (Comité voor Sociale Bescherming, 2002: 7;
Cantillon e.a., 2003).
(34) Meer informatie over SILC is te vinden op http://www.statbel.fgov.be/silc/ (12/04/06).
(35) Voor een uitgebreidere analyse van het monitoringsysteem zie Carpentier, S., Cantillon, B.,
Lefebure, S., Rombaut, K., Verbist, G., Van den Bosch, K. (2005), Het (potentiële) gebruik van de
indicatoren in de Belgische Nationale Actieplannen Sociale Insluiting. Antwerpen, Centrum voor
Sociaal Beleid Herman Deleeck. http://webhost.ua.ac.be/csb (05/04/06).

348

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2006

CARPENTIER-NED.qxp  15/12/2006  9:47  Pagina 348



monitoringsysteem zou daarom gekaderd moeten worden in een globale monitoring-
strategie op lange termijn waarin de bevoegde overheden betrokken zijn en
opgeleid worden zodat de informatie ook door hen gebruikt kan worden voor de
bijsturing van de maatregelen. Verder zouden de opvolgingsfiches in de mate van
het mogelijke gestandaardiseerd en getest moeten worden, en zouden diverse
opvolgingsfiches voor verschillende groepen van maatregelen (vb. samenwer-
kingsakkoorden) ontwikkeld moeten worden. De opvolgingsfiches zouden in een
gebruiksvriendelijke databank gegroepeerd kunnen worden.

Een systematische evaluatie van maatregelen in het kader van het NAPincl. gebeurt
momenteel niet. Het zou zinvol zijn om meer gebruik te maken van de bestaande
simulatiemodellen en om empirische evaluaties uit te voeren. Ook zou meer aan-
dacht moeten gaan naar een consequente en duidelijke beschrijvende analyse van
de maatregelen inzake budget en het aantal personen dat bereikt wordt met de maa-
tregel.

Verdere verfijning van de bestaande beleidsinstrumenten en uitbouw van nieuwe
beleidsinstrumenten is dus wenselijk zowel op Europees als op Belgische niveau.
Expertise-opbouw over de evaluatie van maatregelen (ex ante en ex post) is een
eerste essentiële component om inzicht te verwerven in de band tussen de resultaten
van de indicatoren en de uitgevoerde maatregelen, zowel op Europees als op Bel-
gisch niveau. Voor België vormt de verbetering van het monitoringsysteem,
gekaderd in een langetermijnstrategie, een tweede uitdaging. Verdere verfijning van
SILC en de indicatorenset, meer bepaald het ontwikkelen van intermediaire indica-
toren, is ook aangewezen,. Het stellen van streefdoelen en strategische doelstellin-
gen op basis van de indicatoren is essentieel om de band te leggen tussen indica-
toren en maatregelen.

4. DE ORGANISATIE VAN HET NAPincl. IN HET FEDERALE BELGIE

We beschrijven de moeilijkheden voor de rapportering over sociale insluiting, de
bestaande structuren voor de uitwerking van het NAPincl. en de bestaande rappor-
tering op het niveau van gemeenschappen en gewesten. Daarna doen we een
denkoefening over een geïntegreerde rapportering en brengen de voor- en nadelen
hiervan in kaart.

Het beleid inzake armoede en sociale insluiting dat transversaal over beleids-
domeinen en doelgroepenbeleid heen loopt, kent in België de extra moeilijkheid
dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is van de federale overheid en de
gemeenschappen en gewesten (een moeilijkheid die zich niet stelt voor pensioenen
en in mindere mate voor gezondheidszorg). Dit is voornamelijk zo voor de rappor-
tering over de strategische aanpak en het gevoerde en het geplande beleid die
momenteel een bottom-up-aangelegenheid is: de werkgroep Acties verzamelt en
groepeert de beleidsmaatregelen die door de bevoegde overheden beslist werden.
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De informatie over de maatregelen werd dus ook volgens de eigen kwaliteitsnormen
en -procedures aangemaakt. Het bestaande monitoringsysteem is onvoldoende uit-
gewerkt en ingebed in de bestaande processen om als referentiekader te gelden
voor een gelijkvorminge informatieverzameling. Ook het groeperen van maatrege-
len van verschillende bevoegdheidsniveaus om hoofdlijnen en strategische prio-
riteiten weer te geven is – zoals aangegeven – niet evident.

Inzake de rapportering over de sociale situatie stelt het probleem van gelijkvormige
informatieverzameling zich minder omdat dit proces in grote lijnen top-down
gegroeid is. Op het Europese niveau werden de gemeenschappelijke indicatoren en
het SILC-instrument aanvaard die gebruikt worden voor de sociale situatiebeschrij-
ving van het NAPincl. Maar deze aanpak heeft als nadeel dat de indicatoren niet
noodzakelijk verankerd zijn in de beleidsprocessen. Ook de betrouwbare en repre-
sentatieve dataverzameling op het niveau van de gemeenschappen en gewesten
vormt een moeilijkheid. 

De bestaande rapportering over de sociale situatie en over het beleid zijn zinvolle
processen, maar ze draaien vierkant omdat ze niet op elkaar afgestemd zijn en niet
verankerd zijn in de bestaande beleidsprocessen. Strategische beleidsprioriteiten en
streefdoelen op basis van de resultaten van de sociale indicatoren vormen het
schakelstuk – de smeerolie – tussen beide processen. De kern van het probleem is
dus – zoals eerder aangegeven – het niet-analytisch gebruik van indicatoren in het
kader van het NAPincl. omdat beleidsontwikkeling eenvoudigweg niet in het kader
van het NAPincl. plaatsvindt, maar op het niveau van de verschillende Belgische
overheden. Als we wensen dat de resultaten van de indicatoren van het NAPincl.
beleidsontwikkeling ondersteunen, moeten we bijgevolg nagaan op welk(e) beleids-
niveau(s) de rapportering over sociale insluiting het best georganiseerd wordt en
welke structuren hiervoor het meest adequaat zijn.

De huidige bestaande structuur voor de opvolging en de uitwerking van het NAPincl.
die federaal gecoördineerd wordt, bestaat uit een werkgroep Indicatoren en een
werkgroep Acties. Deze werkgroepen zijn overlegfora waarbij bruggen geslagen
worden tussen de bevoegde overheden, de sociale partners (die slechts heel mini-
maal betrokken zijn), de wetenschappelijke wereld en de civiele maatschappij. De
werkgroep Indicatoren wordt gecoördineerd door de Directie-Generaal Sociaal
Beleid van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en heeft als taak een
degelijke indicatorenset uit te bouwen. De werkgroep Acties wordt gecoördineerd
door de Cel Armoedebestrijding van de Programmatorische Overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie en verzamelt (gegevens over) de beleidsmaatregelen en
beste praktijken van de verschillende overheidsniveaus en waakt erover dat de maa-
tregelen onderwerp zijn van een politiek akkoord (POD Maatschappelijke integratie,
2004, p. 33). De Cel Armoedebestrijding van de POD Maatschappelijke Integratie
staat ook in voor de algemene coördinatie, de redactie van de tekstvoorstellen en de
publicatie, verspreiding en opvolging van het NAPincl. (POD Maatschappelijke Inte-
gratie, 2004, p. 33). De Interministeriële Conferentie Maatschappelijke Integratie
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staat in voor het overleg tussen alle Belgische regeringen bij de goedkeuring van het
plan. Het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting als onderdeel van het Nationaal Rap-
port Sociale Bescherming en Sociale Insluiting wordt op zijn beurt gecoördineerd
door de Directie-Generaal Sociaal Beleid van de FOD Sociale Zekerheid.

Daarnaast worden door de gemeenschappen en gewesten ook rapporten opge-
maakt of gegevens verzameld in het kader van armoedebestrijding binnen hun eigen
bevoegdheden. Vlaanderen maakte tot 2004 jaarlijks een Vlaams Actieplan Armoede-
bestrijding op. Voor de periode 2005-2009 werd -zoals voorgeschreven in het
armoedecreet- een Vlaams actieplan Armoedebestrijding opgemaakt voor een
volledige legislatuur die jaarlijks geupdated wordt (36). Het Waalse gewest maakte
een eerste Rapport sur la cohésion sociale en Région Wallone (37) aangezien
sociale cohesie centraal stond in Le Contrat d’Avenir pour la Wallonie dat werd
gecoördineerd door La direction interdépartementale de l’intégration sociale. Dit
rapport wordt in 2006 geüpdatet. De Franstalige gemeenschap heeft in 2001 een
‘Chartre pour l’avenir pour la Communauté Wallonie-Bruxelles’ (38) opgemaakt,
waarin ook sociale prioriteiten worden voorgesteld, maar dit is geen specifieke rap-
portering inzake sociale insluiting. Het ministerie met de bevoegdheid voor sociale
zaken van de Duitstalige gemeenschap maakte haar eerste en voorlopig enige eigen
sociaal rapport Erster Bericht über Armut in der Deutschsprachigen Gemeinschaft
in 1998 en verzamelt jaarlijks sociale statistieken (39). In het Brusselse gewest wordt
jaarlijks een armoederapport opgesteld door het Observatorium voor Welzijn en
gezondheid (40). Het Brusselse jaarlijkse armoederapport werd ingesteld via de
ordonnantie van 11 juli 1991. Deze plannen van de gemeenschappen en gewesten
zijn op zichzelf staande plannen die geen deel uitmaken van een geïntegreerde
strategie van rapportering inzake sociale insluiting. Nochtans gebeurt hier en daar
een zekere afstemming en zijn de bevoegde overheden betrokken in het NAPincl. –
proces, wat al een bijzondere verdienste en belangrijke meerwaarde is van het NAP-
incl.. Maar het is wenselijk dat bestaande beleids- en beheersprocessen zich verder
inschrijven in het rapporteringproces inzake sociale insluiting of dat het NAPincl.
werkelijk ingebed wordt in de bestaande processen.

Gegeven de huidige situatie (een NAPincl. waarin indicatoren niet beleidsanalytisch
gebruikt worden en diverse losstaande rapporteringen inzake sociaal beleid op het
niveau van de gemeenschappen en gewesten die slechts beperkt geïntegreerd zijn
in het NAPincl.-proces), kunnen we in het federale België niet om de vraag heen op 

(36) Meer informatie op http://www.wvc.vlaanderen.be/armoede/vap.htm (19/04/06).
(37) Zie http://mrw.wallonie.be/sg/dsg/diis/PUBLICATIONS.htm (19/04/06).
(38) Het charter is te raadplegen op http://www.cfwb.be/charteavenir/pg001.html (19/04/06).
(39) Meer informatie over de bevoegde dienst is te vinden op: http://www.dglive.be/Desktop-
default.aspx/tabid-117/388_read-11558/ (19/04/06).
(40) De Brusselse armoederapporten zijn te raadplegen op http://www.observatbru.be/nl/Publica-
tions/pauvrete.asp (19/04/06).
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welk niveau de rapportering over Sociale Insluiting voor België het best georga-
niseerd wordt en welke structuren en coördinatiemechanismen het meest aangepast
zijn voor de uitwerking van het NAPincl. als onderdeel van het Nationaal Rapport
Sociale Bescherming en Sociale Insluiting. Daarom doen we een denkoefening. We
beelden ons in dat de rapportering inzake Sociale Insluiting op het niveau van de
bevoegde overheden gebeurt. Dit betekent dat de gemeenschappen, de gewesten
en de federale overheid Actieplannen Sociale Insluiting opmaken. Dit levert ons in
totaal zes plannen op. De Europese Unie vraagt daarentegen één rapport op het
niveau van de lidstaten – dat bovendien erg relevant is voor de coördinatie van het
beleid. Een Belgisch Gemeenschappelijk Rapport Sociale Insluiting is dus nodig. Dit
impliceert dat een kleinschalige OMC Sociale Insluiting op Belgisch vlak georga-
niseerd wordt in het kader van het Nationaal Rapport Sociale Bescherming en
Sociale Insluiting. Deze OMC op Belgisch niveau zou dus bestaan uit Actieplannen
Sociale Inclusie op het niveau van de gemeenschappen, gewesten en de federale
overheid en een Gemeenschappelijk Sociale-Insluitingsrapport.

Een dergelijke integratie van de rapportering van gemeenschappen, gewesten en de
federale overheid heeft voordelen. Ten eerste wordt het mogelijk de indicatoren in
het kader van de OMC Sociale Bescherming en Sociale Insluiting te gebruiken als
insteek voor beleidsontwikkeling aangezien de rapportering op het niveau van de
bevoegde overheid plaatsvindt. Dit is mogelijk op voorwaarde dat de indicatoren
voldoende uitgesplitst worden naar het regionale niveau en de data hiervoor
voorhanden zijn. Ten tweede is het een belangrijke stap voor de mainstreaming van
de rapportering inzake sociale inclusie waardoor de inbedding in de bestaande
besluitvormingsprocessen en begrotingsprocessen vergroot kan worden. Ten derde
stimuleert een geïntegreerde rapportering gelijkvormige instrumentenontwikkeling
(vb. monitoringsysteem, dataverzameling, financiële onderbouw,…) en beleidsdocu-
menten. Dit vergemakkelijkt de coördinatie van beleidsdomeinen en maakt het
mogelijk om – indien gewenst – gemeenschappelijke doelstellingen te bepalen. Ten
vierde brengt een gecoördineerde gelijkvormige rapportering een vermindering van
de rapporteringslast voor de administraties met zich mee. Nu worden vaak andere
gegevens opgevraagd voor de regionale processen dan voor het NAPincl. (bv.
gegevens van maatregelen voor de opvolgingsfiches voor het Vlaams Actieplan
Armoedebestrijding versus de opvolgingsfiches van het NAPincl.). Ten vijfde kan
een geïntegreerde rapportering ook een stimulans betekenen voor de rapportering
inzake armoede en sociale insluiting waar die nu slechts beperkt gebeurt of er hia-
ten zijn (bv. de niet-beschikbaarheid van betrouwbare gegevens voor het Brussels
gewest op basis van SILC 2004 of de beperkte rapportering in de Franstalige
gemeenschap) vanuit een interessant referentiekader dat monetaire armoede en
sociale uitsluiting combineert over alle sociale groepen heen. Ten slotte biedt de
uitwerking van een Belgisch Gemeenschappelijk Rapport de mogelijkheid tot
dialoog en uitwisseling tussen de diverse beleidsniveaus om convergenties in kaart
te brengen, verschillende strategieën en prioriteiten van de verschillende bevoegde
overheden te leren kennen en begrijpen en te zoeken naar afstemming van het
beleid tussen de verschillende niveaus. We kunnen dus concluderen dat een geïnte-
greerde rapporteringstrategie over de verschillende gefedereerde overheden vele
voordelen heeft. 352
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Daartegenover zien we volgende uitdagingen en moeilijkheden. Ten eerste, er
moeten aangepaste coördinatiestructuren uitgetekend worden met aandacht voor
de eigenheid van de bevoegdheidsverdeling en een gemeenschappelijk referen-
tiekader naast de eigen agenda’s. Ten tweede, de coördinatie van de plannen vraagt
een extra tijdsinvestering van de federale overheid en de gemeenschappen en
gewesten en een succesvolle samenwerking is afhankelijk van de betrokkenheid en
bereidheid van de partners en van de mandaten die zij krijgen van hun overheden.
Ten derde is de afstemming van de cycli een bijzondere moeilijkheid. De politieke
besluitvormings- en begrotingsprocessen hebben namelijk elk hun eigen tijdskader.
Ten vierde, de analyse van de indicatoren zou meer uitgesplitst moeten worden naar
het regionale niveau. Hiervoor is een dataverzameling met betrouwbare gegevens
op het niveau van de regio’s noodzakelijk. Bijkomende moeilijkheid is dat de
dataverzameling gebeurt op het niveau van de gewesten en deze indeling niet
volledig overeenstemt met de bevolking van de gemeenschappen. 

Een geïntegreerde rapporteringstrategie biedt dus talrijke voordelen. De uittekening
van een geïntegreerde rapporteringstrategie Sociale Insluiting zou met de nodige
zorg moeten gebeuren en zal pas mogelijk zijn binnen een langetermijnperspectief,
gegeven de bijkomende moeilijkheden.

5. CONCLUSIE

In deze bijdrage werden de minimale technische voorwaarden geanalyseerd om een
strategische rapportering inzake sociale insluiting uit te bouwen op basis van indica-
toren. Inzake organisatie zou een geïntegreerde rapporteringstrategie tussen de ver-
schillende overheden uitgebouwd moeten worden, met name een kleinschalige
OMC Sociale Insluiting op Belgisch niveau. De grootste uitdagingen hierbij zijn een
goede coördinatiestructuur uitwerken, de partners motiveren en tijdscycli op elkaar
afstemmen. Daarom moet een integratie met zorg voorbereid worden binnen een
langetermijnperspectief. Opdat beleidsontwikkeling ondersteund kan worden door
indicatoren is de verdere uitbouw en/of verfijning van kennis en instrumenten op
het vlak van dataverzameling, analyse van de indicatoren, streefdoelbepaling, beleids-
evaluatie, beslissingsondersteuning en het bepalen van goede praktijken nodig.
Prioritair zou geïnvesteerd moeten worden in monitoring en beleidsevaluatie
(zowel op Europees als op Belgisch niveau). Daarnaast verdient ook de verfijning
van de bestaande dataverzameling en analyse van de indicatoren verdere aandacht.
Als insteek voor beleidsontwikkeling is ook het bepalen van doelstellingen door de
verschillende overheden en over de verschillende overheden noodzakelijk. 

Een verbeterde organisatie van de rapportering inzake sociale insluiting en uitbouw
van kennis en expertise-instrumenten biedt echter nog geen garantie voor een goed
armoedebeleid. Dit zijn randvoorwaarden die noodzakelijk zijn voor een efficiënt en
effectief beleid, maar zij zijn geen voldoende voorwaarde voor een goed beleid inza-
ke armoede en sociale uitsluiting. Het politieke engagement, de inhoudelijke prio-
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riteiten en de betrokkenheid van de vele actoren blijven de belangrijkste componen-
ten en uitdagingen. Zonder politieke en maatschappelijke betrokkenheid blijft het
Nationaal Actieplan Sociale Insluiting immers een bureaucratische oefening.

__________
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: BRITSE STREEFDOELEN OM KINDERARMOEDE TE VERMINDEREN 
(HM TREASURY, 2004)
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BIJLAGE 2: CIJFERGEGEVENS VAN DE GRAFIEKEN

TABEL 5: NATIONALE ARMOEDERISICOPERCENTAGES (OP BASIS VAN DE 60%-ARMOEDEGRENS)
VOOR ALLE LEEFTIJDEN EN PER LEEFTIJDSGROEP

BE DK DE FR LU NL AT FI SE

Totaal 15 11 16 14 11 12 13 11 11
0-15 jaar 17 9 20 14 18 18 15 10 11
16-24 jaar 16 27 24 20 12 20 13 20 26
25-49 jaar 12 9 13 11 12 11 11 8 8
50-64 jaar 13 4 12 12 7 7 10 8 5
65+ 21 17 15 16 6 7 17 17 14

Bron: SILC 2004 (data: Eurostat (EU-25)).

TABEL 6: ARMOEDERISICOPERCENTAGES (OP BASIS VAN DE 60%-ARMOEDEGRENS) VOOR
LEEFTIJDSGROEPEN IN VLAANDEREN, HET WAALS GEWEST EN BELGIE (41)

BE VL WL

Totaal 15 11 18
0-15 jaar 17 12 21
16-24 jaar 16 10 20
25-49 jaar 12 7 16
50-64 jaar 13 11 13
65 + 21 20 23

Bron: SILC 2004 (data: NIS).

TABEL 7: NATIONALE PERCENTAGES VAN VROEGTIJDIGE SCHOOLVERLATERS (HET PERCENTAGE
18- TOT 24-JARIGEN DAT ISCED-2 NIVEAU (LAGER SECUNDAIR ONDERWIJS) OF LAGER BEREIKT
HEEFT EN GEEN ONDERWIJS OF OPLEIDING VOLGT), NAAR GESLACHT

BE DK DE FR LU NL AT FI SE

Totaal 11,9 8,5 12,1 14,2 12,9 14 8,7 8,7 8,6
Vrouwen 8,3 6,7 11,9 12,3 13 11,9 7,9 6,9 7,9
Mannen 15,6 10,4 12,2 16,1 12,8 16,1 9,5 10,6 9,3

Bron: Labour Force Survey 2004.

(41) Voor SILC 2004 zijn er geen betrouwbare data voor het Brusselse gewest.
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TABEL 8: ARMOEDERISICOPERCENTAGE (50%) (42) VOOR ALLE PERSONEN EN VOOR KINDEREN
IN ALLE GEZINNEN, EENOUDERGEZINNEN EN GEZINNEN MET TWEE OUDERS VOOR HET
LABOURBELEID EN NA HET BELEID I.V.M. BELASTINGEN EN UITKERINGEN

Voor alle personen Voor kinderen

Alle gezinnen Eenoudergezin Gezin met twee ouders
met kinderen

Voor Labourbeleid 19,6 26,3 42,5 21,8
Na beleid i.v.m. belastingen 
en uitkeringen 14,8 17,0 24,4 14,9

Bron: Sutherland en Piachaud, 2001, p. 92.

TABEL 9: VERDELING VAN DE KINDERBIJSLAG OVER DECIELEN (IN %) EN GEMIDDELD JAARLIJKS
BEDRAG PER INDIVIDU IN EEN GEZIN DAT KINDERBIJSLAG (EUR) ONTVANGT NAAR DECIEL VOOR EN
NA DE INVOERING VAN EEN CATEGORIALE TOESLAG VOOR EENOUDERGEZINNEN EN EENINKOMENS-
KOPPELS (DECIELEN OP BASIS VAN HET GESTANDAARDISEERD INKOMEN), MISIM, 1997

Deciel Gemiddeld Gemiddeld Verdeling van Verdeling van
bedrag bedrag kinderbijslag selectief verhoogde
kinderbijslag selectief verhoogde kinderbijslag

kinderbijslag

1 1570 2240 9,6 11,2
2 1470 2134 9,0 10,7
3 1430 1929 8,9 9,8
4 1465 1931 10,2 10,9
5 1405 1770 10,2 10,5
6 1355 1544 10,9 10,1
7 1400 1557 11,7 10,6
8 1325 1413 11,2 9,7
9 1280 1393 10,5 9,3
10 1170 1314 7,7 7,1

Bron: Verbist, 2002b, p. 226.

(42) De armoedelijn bedraagt 50% van het gemiddeld gestandaardiseerd huishoudinkomen (voor
huisvestingskosten).
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TABEL 10: ARMOEDERISICOPERCENTAGE VOOR INDIVIDUEN DIE LEVEN IN VERSCHILLENDE
GEZINSTYPES BIJ DE HUIDIGE SITUATIE EN NA INVOERING VAN EEN CATEGORIALE VERHOGING
VAN DE KINDERBIJSLAG, MISIM, 1997

Individuen in Huidige situatie Categoriale verhoging

Gezin met kinderen 6,1 4,3
Gezin, 1 kind 6,2 4,0
Gezin, 2 kinderen 3,4 2,7
Gezin, 3+ kinderen 9,8 6,7
Eenoudergezin 8,2 5,0
Eeninkomensgezin met kinderen 15,9 8,3

Bron: Verbist, 2002b, p. 228.
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ZORG IN MODERNE VERZORGINGSSTATEN
EN SOCIAAL BELEID: HET BELGISCHE
TIJDSKREDIET

DOOR LIEVE DE LATHOUWER (1), MAJA DEBACKER (2) en KRISTEL BOGAERTS (3)

INLEIDING: ZORG ALS NIEUW SOCIAAL RISICO

Het evenwicht tussen werk en leven staat in vele landen centraal in het debat over
het sociale beleid. Discussies over de werktijd zijn niet langer beperkt tot werktijd-
regelingen per uur, maand of jaar, maar werden uitgebreid tot de hele levenscyclus.
De idee geldt dat werk en andere activiteiten tijdens de levensloop gemakkelijker
moeten kunnen worden gecombineerd. Een evenwichtigere tijds- en
inkomensspreiding over de levensloop krijgt meer aandacht. De levenscyclusbe-
nadering domineert vandaag in theoretisch en empirisch onderzoek. Bijvoorbeeld in
het concept van ‘transitionele arbeidsmarkten’ (Schmid, 1995) wordt gesuggereerd
dat individuen de nodige instrumenten zouden moeten krijgen opdat ze in staat zijn
om het evenwicht tussen werk en leven te organiseren volgens hun eigen voorkeur.

Betaalde verlofregelingen zijn zulk een instrument. Het argument hiervoor is dat
betaalde verlofregelingen zowel de economische efficiëntie als de sociale billijkheid
in de hand werken. Verlofregelingen zouden voor de economie productief zijn
omdat ze een stimulans zijn om te werken. Ze stellen werknemers in staat om werk
en privéleven op een evenwichtigere manier te combineren en tegelijkertijd ver-
hogen ze het welzijn van de betrokken huishoudens. Tegenstanders voeren als argu-
ment aan dat betaalde verlofregelingen leiden tot verlies aan economische efficiën-
tie. Ze zetten een rem op de economische productie omdat de werknemers zich
tijdelijk uit de arbeidsmarkt terugtrekken. Ze vormen een bijkomende kost voor de
overheid en brengen bijgevolg hogere onrechtstreekse loonkosten met zich mee.
Hun conclusie is dat niet de gemeenschap maar wel de werknemers zelf financieel
aansprakelijk zouden moeten zijn voor regelingen die het evenwicht tussen werk en
leven ondersteunen.

(1) Lieve De Lathouwer doceert ‘Arbeidsmarkt en beleid’ aan de Universiteit Antwerpen en ‘Samen-
leving: feiten en problemen’ aan de Katholieke Universiteit Brussel. Zij is lid van het Centrum voor
Sociaal Beleid Herman Deleeck.
(2) Maja Debacker is doctoraatsstudente aan de Universiteit Antwerpen. Ze werkt aan thema’s in ver-
band met werk en zorg. Zij is lid van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.
(3) Kristel Bogaerts is onderzoeksassistente aan de Universiteit Antwerpen. Haar werk heeft in
hoofdzaak betrekking op de werkloosheid. Zij is tevens lid van het Centrum voor Sociaal Beleid Her-
man Deleeck. 367
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Deze bijdrage heeft een drievoudige doelstelling. In het eerste deel wordt het even-
wicht tussen werk en leven bekeken vanuit een sociaalrisicoperspectief. In het
tweede deel komt het Belgische tijdskrediet als gevalsanalyse aan bod. Niet alleen
worden de institutionele eigenschappen geanalyseerd, maar er wordt aan de hand
van administratieve gegevens voor België ook een eerste empirische beoordeling
gegeven aangaande dit beleidsinstrument. Het derde deel is gewijd aan een kritische
beoordeling van de Belgische verlofregelingen. Het vierde en laatste deel geeft een
samenvatting en een conclusie, en bevat een aantal beleidsbeschouwingen.

1. EVENWICHT TUSSEN WERK EN LEVEN ALS NIEUW SOCIAAL RISICO

In de grote hoeveelheid literatuur over het evenwicht tussen werk en leven van de
voorbije jaren ontbreekt het vaak aan een duidelijke diagnose van de sociale risico’s.
Dit is evenwel van doorslaggevend belang voor de ontwikkeling van het sociaal
beleid.

Er wordt geopperd dat betaald werk steeds meer een “concurrent” is geworden
voor andere belangrijke levenssferen, zoals zorg, opleiding, sociaal nuttig vrij-
willigerswerk, enz. Zeer lange tijd veronachtzaamden arbeidseconomen en arbeids-
sociologen deze andere levenssferen. Handboeken over economie maken een
onderscheid tussen werk en ‘vrije tijd’. Werk wordt dan vaak beperkt tot markt-
arbeid en mensen zijn niet meer dan werkers. Mensen zijn echter in verschillende
levenssferen productief. Ouders bijvoorbeeld, brengen kinderen op de wereld en
zorgen voor de toekomstige generatie; mensen investeren in menselijk kapitaal door
opleiding; vrijwilligers zetten zich in voor verschillende sociale activiteiten, zoals
zorg voor het milieu of zorg voor zieken en eenzamen. Niet-marktarbeid is in onze
traditionele statistische gegevens echter onzichtbaar, het is onbetaalde ‘arbeidstijd’.
Nochtans kan het sociaal bijzonder nuttig en persoonlijk bijzonder bevredigend zijn.

Pleitbezorgers van betaalde verlofregelingen voeren aan dat het inkomensverlies
door terugtrekking van de arbeidsmarkt ten gevolge van sociaal nuttige activiteiten
als zorg, door de verzorgingsstaat zouden moeten worden betaald. In de concepten
van André Gorz (1992) worden verlofregelingen beschouwd als instrumenten om
‘autonome tijd’ uit te breiden tot ‘heteronome tijd’, d.w.z. betaalde arbeidstijd.
Betaalde verlofregelingen leiden tot een grotere decommodificatie in de samenle-
ving. Wanneer het recht op meer autonome tijd verzekerd is, worden mensen min-
der afhankelijk van de markteconomie (Esping-Andersen, 1994). Een kleinere
afhankelijkheid van de markt betekent evenwel een grotere afhankelijkheid van de
verzorgingsstaat. Aan verlofstelsels zijn heel wat kosten verbonden. Derhalve gaat
het debat over wie deze kosten zal betalen.

Inzake nieuwe sociale risico’s in de verzorgingsstaat zijn er verschillende ontwik-
kelingen (Schmid en Schömann, 2003). In verband met schikkingen inzake het
evenwicht tussen werk en leven kunnen twee fundamentele sociale veranderingen
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worden vermeld. Een eerste evolutie is de vervrouwelijking van de arbeidskrachten,
waardoor de nood aan zorg zichtbaar wordt. Een tweede evolutie is de langere
levensverwachting en de nood om veel langer een beroep te doen op het menselijk
kapitaal.

1.1. HET ‘ZORGRISICO’
De verschuiving van het gezinsmodel met de man als kostwinner naar een
tweeverdienersgezinsmodel heeft nieuwe behoeften doen ontstaan. Daar waar in
het kostwinnersmodel de zorg op een onzichtbare manier werd verzekerd door
vrouwen en kloosterzusters, wordt de zorg in de tweeverdienerssamenleving een
probleemdomein. Aan zorgarbeid hangt een prijskaartje vast (Cantillon, 1994). Eén
facet is het feit dat vrouwen die zich uit de arbeidsmarkt terugtrekken, te kampen
hebben met een aanzienlijk inkomensverlies. In alleenverdienersgezinnen is het
gevaar voor armoede groter. In een samenleving waarin tweeverdienersgezinnen de
norm zijn geworden, is dat een probleem. Het ‘oneigenlijke’ gebruik van werk-
loosheids- of invaliditeitsuitkeringen als zorgtoelage kan eveneens met dit inkomens-
risico in verband worden gebracht (De Lathouwer en Bogaerts, 2004).

Een tweede facet van het zorgrisico zijn dure zorgdiensten. Hoewel kinderopvang in
België zwaar wordt gesubsidieerd, blijft het voor lage-inkomensgezinnen een dure
aangelegenheid. Ondanks de hervorming van het stelsel van kinderopvangkosten
van 2002, die de kosten voor kinderopvang voor een werkende aan het minimum-
loon halveerde, blijven de kinderopvangkosten hoog.

Een derde facet van het zorgrisico is het gebrek aan flexibele en occasionele
kinderopvang. Opvang tijdens de schoolvakanties en ziekteperiodes of opvang voor
tieners wordt nog slechts zelden georganiseerd. Het probleem van ontoegankelijke
of dure kinderopvang kan bijdragen tot een verhoogde stress in tweeverdieners-
gezinnen die zorg en betaald werk proberen te ‘combineren’. Voor België bestaat er
geen empirisch materiaal aangaande de tendensen op lange termijn wat stress en
depressie betreft. Op basis van de Belgische “gezondheidsenquête” (Nationaal Insti-
tuut voor Statistiek) is het aantal depressies tussen 1997 en 2001 stabiel gebleven.
Vrouwen hebben echter een groter risico op depressie dan mannen en depressies
verschuiven naar de jongere leeftijdscategorieën. Het risico neemt ook af naarmate
het opleidingsniveau hoger ligt. Hoewel het moeilijk is om dergelijke cijfers correct
te interpreteren, ontstaat in de moderne samenleving steeds meer discussie over de
nood aan een nieuw zorgbeleid naast het traditionele beleid van zwanger-
schapsverlof en kinderbijslag.

1.2. HET ‘SCHOLINGSRISICO’ 
In een internationaal concurrerende economie zijn competenties het comparatieve
voordeel geworden van sterk ontwikkelde economieën. Mensen met een grotere
deskundigheid ontvangen een ‘scholingspremie, i.e. leerrendement voor investering
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in opleiding, in termen van hogere lonen en betere banen (OESO, 2004). Competen-
ties evolueren snel ten gevolge van de snel veranderende informatie- en
communicatietechnologie. De vraag naar voortdurende vorming neemt gestaag toe
en er worden competenties op verschillende domeinen – kennis, taal, sociale
vaardigheden (communicatie, teamwork,...) – gevraagd. In de kennismaatschappij
kampen laaggeschoolden met een groter armoederisico (Marx, 2005).

Een tweede evolutie is de toename van de levensverwachting. Mensen leven langer
en het menselijk kapitaal dient gedurende een langere periode te worden behouden.
Hoewel opleidingen op de werkvloer altijd al belangrijk waren, lag de klemtoon in
het verleden eerder op de oorspronkelijke opleiding. Ten gevolge van de processen
van deïndustrialisering, de economische globalisering en de snel veranderende tech-
nologie, verouderen competenties snel. België scoort echter bijzonder zwak op het
vlak van voortdurende vorming: slechts ongeveer 6% volwassenen (tussen 25 en 64
jaar) volgt een opleiding en amper 1,9% van de totale loonkosten wordt aan opleiding
uitgegeven (Nationaal Actieplan Tewerkstelling, 2004; cijfers over volwassenenoplei-
dingen gebaseerd op de Arbeidskrachtenenquête).

In een kennismaatschappij vereist het scholingsrisico een vernieuwde beleidsaan-
pak met het oog op een verdere democratisering van initiële maar thans ook van
voortdurende vorming.

1.3. HET ZORG- EN SCHOLINGSRISICO IN EEN GLOBALE ECONOMIE
Uitdagingen aangaande zorg en scholing moeten ook worden gezien in het kader
van ruimere ontwikkelingen, zoals de concurrentie-economie, de globalisering en
de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Deze economische ontwikkelingen hebben
geleid tot welvaart en enorme kansen, maar tegelijkertijd verhogen ze de snelheid
en de stress van het leven (Karesek, 1990). De werkkwaliteit en de levenskwaliteit
in het algemeen krijgen in België en in andere landen meer aandacht van weten-
schappers en politici. Ze worden bestudeerd als een fundamentele dimensie van het
Europees sociaal model. Hoe dan ook houdt de concurrentie-economie een gevaar
in voor kortetermijndenken en een risico op kwaliteitsverlaging. Hoeveelheid en
snelheid zijn het centrale mechanisme geworden van het concurrentiemodel.
Investeringen in zorg en vorming zijn investeringen in levenskwaliteit en vereisen
langetermijndenken.

Vooral het debat over ‘actief ouder worden’ heeft de mensen gevoeliger gemaakt
voor de gevaren van een ondoordacht concurrentiemodel. Werkgevers halen slechts
weinig kortetermijnvoordelen uit de investering in oudere werknemers, vooral wan-
neer brugpensioenstelsels voorhanden zijn die de werkgevers de kans geven om
oudere werknemers uit de beroepsbevolking te stoten. Werknemers verliezen een
deel van hun fysieke en mentale vermogen als ze ouder worden. Aan de andere kant
beschikken zij vaak over een zeer rijke ervaring. Er wordt op gewezen dat demotie
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en verkorting van de werktijd via halftijdse verlofregelingen de oudere werknemers
kunnen helpen om langer productief te blijven. Meer in het algemeen groeit de idee
dat ‘een sabbatsperiode’ tijdens het actieve leven een productieve bron zou kunnen
zijn om tijdens een loopbaan energie op te bouwen. Sabbatsverloven zijn
momenteel vaak verbonden met interne arbeidsmarkten, zoals professoren aan de
universiteit of andere banen voor hooggeschoolden.

In het bovenvermelde gezichtspunt worden verlofregelingen niet alleen beschouwd
als een kost voor de samenleving, maar ook als een investering in de loopbaan. De
‘oude’ instellingen van de verzorgingsstaat hadden een duidelijke functie. Ze wer-
den niet alleen opgericht om armoede en ongelijkheid aan te pakken. Ze werden
ook gecreëerd als een economische investering. De bedoeling van de sociale zeker-
heid bijvoorbeeld bestond erin om de actieve bevolking gezond te houden (ziekte-
en invaliditeitsverzekering) en de economische (koop)kracht te garanderen voor de
consumerende gezinnen (werkloosheidsuitkering, sociale bijstand en pensioenen).
Daarom zouden de beleidsmakers in verband met verlofregelingen moeten
nadenken in termen van economische en sociale functies van dergelijke nieuwe
instellingen. Het kenmerk van verlofregelingen is dat ze, wellicht meer nog dan de
traditionele socialeverzekeringsstelsels, de beleidsmakers ertoe aanzetten om expli-
ciet na te denken over de impact van een langetermijnbeleid: impact op de stijgende
of dalende inkomensmobiliteit, ongelijkheid en armoede; impact op de vrucht-
baarheid; impact op het welzijn van ouders en kinderen,... Nadenken over een
levensloopbeleid is een complexe uitdaging omdat beleidsmakers het vaak niet
gewend zijn om op lange termijn te plannen. Bovendien ontbreekt het hun aan longi-
tudinale gegevens voor de voorbereiding en evaluatie van het beleid.

1.4. EXTERNE VERSUS TEWEEGGEBRACHTE SOCIALE RISICO’S
Heel wat regelingen van de ‘oude’ verzorgingsstaat leggen de klemtoon op de zoge-
naamde externe of exogene risico’s op werkloosheid, ziekte, handicap of hoge
leeftijd. Deze risico’s worden geacht verband te houden met omstandigheden die
niet door het individuele gedrag worden beïnvloed. Het uitgangspunt voor een
gemeenschappelijke verantwoordelijkheid ligt in hun ‘onvrijwilligheid’.
Inkomensverlies als gevolg van terugtrekking uit de arbeidsmarkt wegens zorg of
studie daarentegen wordt gezien als in zekere mate vrijwillig. Bijgevolg oordelen
sommigen dat inkomensverlies ten gevolge van deze risico’s privé zou moeten wor-
den gedragen. Hoe dan ook zijn heel wat van de zogenaamde exogene sociale risi-
co’s in zekere mate ook ‘teweeggebrachte risico’s’: ze worden ook door het
menselijke gedrag beïnvloed (Giddens, 1994; Esping-Andersen, 1999; Schmid &
Schömann, 2003).

Sociale instellingen zoals de sociale bescherming en werkgelegenheidsbescherming
hebben een impact op keuzes van individuen, gezinnen en bedrijven. Omdat de
gevolgen van sociale risico’s voor het inkomen gemeenschappelijk werden gemaakt
via de sociale bescherming, hebben individuen de neiging om minder verant-
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woordelijkheid te nemen om deze risico’s te voorkomen (zie het klassieke probleem
van het morele risico, Stiglitz 1983, Barr 1992). Zwakke schoolresultaten bijvoor-
beeld leveren een laag scholingsniveau op, wat de werkloosheid in de hand werkt.
Een ongezonde levensstijl kan leiden tot fysieke en psychologische schade en
bijgevolg tot gezondheidskosten. Nalaten om inspanningen te leveren voor oplei-
ding kan voor bedrijven leiden tot minder economische groei en zelfs tot faillisse-
ment. Het ethische principe dat individuen aansprakelijk moeten worden gesteld
voor de gevolgen van ‘onverantwoord’ gedrag, wordt algemeen aanvaard (Schmid &
Schömann, 2003, p. 11). We kunnen over de grenzen van die zelfverantwoordelijkheid
redetwisten. De literatuur over de impact van de sociale afkomst en de sociale strati-
ficatie (Goldthorpe, 2002), alsook de literatuur over de impact van genetische
afdrukken (Fisher, 1999) wijzen op de grenzen aan zelfverantwoordelijkheid. Dit
houdt evenwel niet in dat mensen zelf geen verantwoordelijkheid kunnen nemen.
Onder druk van financiële beperkingen verschuift het debat over de toekomst van
de sociale bescherming meer in de richting van zelfverantwoordelijkheid.

Loopbaanonderbrekingen zijn in zekere mate teweeggebrachte risico’s. Mensen
nemen zelf de beslissing om het werk te onderbreken ten voordele van niet-marktar-
beid. Bovendien leveren activiteiten zoals zorg en studie privé heel wat resultaat op
voor personen die een loopbaanonderbreking nemen. Zorg kan ouders en kinderen
buitengewoon gelukkig maken. Waarom zouden andere hard werkende mensen dan
voor dat geluk moeten betalen? Opleiding is een persoonlijke investering in
menselijk kapitaal en uit onderzoek blijkt dat de opbrengst van opleidingen groot is;
denk maar aan hogere lonen en betere loopbanen (OESO, 2004). Waarom zouden
de enen dan moeten betalen voor de opleidingskansen van de anderen?

2. BELGISCHE VERLOFSTELSELS: EEN GEVALSANALYSE

2.1. DE INSTITUTIONELE STRUCTUUR VAN DE BELGISCHE VERLOFSTELSELS 
België kan bogen op een lange traditie van betaalde verlofregelingen. In België
hebben werknemers het recht om van verschillende verlofformules gebruik te
maken. Deze worden gekenmerkt door uiteenlopende voorwaarden, toepassings-
criteria en institutionele structuren. België en de Scandinavische landen zijn voor-
lopers op het vlak van ontwikkeling van verlofregelingen. Het eerste loopbaanon-
derbrekingsstelsel ging in België reeds in 1985 van start. Het Belgische beleid inzake
verlofstelsels is een goed voorbeeld van gemeenschappelijk risicobeheer door de
regering en de sociale partners op verschillende beleidsniveaus.

De institutionele kenmerken van de Belgische verlofregelingen kunnen als volgt
worden omschreven:
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� Verlofregelingen in België zijn het resultaat van collectieve onderhandelingen
tussen de sociale partners en de regering. Dit leidt tot stelsels van een ‘profes-
sioneel’ type: er bestaan verschillende regelingen in de privé- en overheidssector.
Zelfstandige werknemers hebben geen recht op verlofregelingen.

� Verlofregelingen zijn het resultaat van het collectieve onderhandelingsproces
tussen de sociale partners (1) op interprofessioneel niveau (interprofessionele col-
lectieve overeenkomsten binnen de Nationale Arbeidsraad), (2) op sectorniveau
(sectorale collectieve overeenkomsten binnen de paritaire commissies) en (3) op
afzonderlijk bedrijfsniveau. Het collectieve onderhandelingssysteem in België is een
systeem op verschillende niveaus (tussen de sectoren, binnen een sector en in het
bedrijf) die onderling verbonden zijn. Tussen deze niveaus is er een hiërarchie,
waarbij de lagere niveaus ondergeschikt zijn aan de hogere niveaus (EIRO, 2005).
Het belangrijkste niveau is het interprofessionele, dat de minimumnormen voor de
toegang, de duur en de uitkeringsniveaus bepaalt. De sector kan de minimum-
normen aanvullen, bijvoorbeeld door de duur van de uitkeringen te verlengen. Op
bedrijfsniveau wordt beslist over de integratie van de verlofperiodes in de werk-
organisatie van de onderneming.
De regering heeft als derde partij een tweevoudige functie. Ten eerste maakt de
regering de collectieve overeenkomsten bindend voor alle werkgevers en hun
werknemers. De dekking van werknemers door een CAO is in België zeer hoog
(meer dan 90%). Dankzij deze procedure worden de omstandigheden voor de
volledige actieve bevolking geharmoniseerd. Ten tweede organiseert de regering de
kapitaalstroom van de systemen en draagt ze de kosten door de verlofformules te
subsidiëren. Algemeen gesproken zouden we kunnen stellen dat de sociale partners
een hoge graad van onderhandelingsautonomie en de daaruit voortvloeiende rol bij
de normbepaling behouden, maar door de budgettaire druk speelt de regering een
steeds ingrijpendere rol bij het bepalen van de ruimte voor onderhandeling.

� In België zijn er drie formules van betaalde verlofregelingen. Ten eerste verlenen
loopbaanonderbrekingsstelsels in de privé- en openbare sector het recht op voltijdse
onderbreking van de arbeidstijd, maar ook op deeltijds werken aangevuld met een
deeltijdse uitkering. Ten tweede kan in sommige takken van de overheidssector de
arbeidstijd selectief worden verkort (4). Ten derde geeft de traditionele jaarlijkse 

(4) Deze regelingen worden op regionaal niveau georganiseerd. Het Vlaams intersectoraal akkoord
voor de social-profitsector 2000-2005 bepaalt dat ‘zware beroepen’ (bv. verpleegkundigen, opvoe-
ders, enz.) recht hebben op werktijdverkorting. Vanaf de leeftijd van 45 jaar, 2 uur minder met
behoud van loon (36-urenweek), vanaf 50 jaar, 4 uur minder (34-urenweek), vanaf 55 jaar, 6 uur min-
der (32-urenweek). Het is een gevaarlijke uitdaging om ‘zware beroepen’ objectief te identificeren,
aangezien heel wat banen met zware fysieke en psychische belasting gepaard gaan. De legitimiteit
van een dergelijke reglementering is dan ook voor discussie vatbaar.
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vakantieregeling alle werknemers een maximum aantal vrije dagen (5). Hierna
bespreken we uitsluitend de eerste formule.

� Loopbaanonderbrekingen worden door de sociale zekerheid georganiseerd; in Bel-
gië valt de sociale zekerheid onder de bevoegdheid van de federale regering. De
regionale regeringen kunnen echter wel de federale voorschriften aanvullen. Zorg-
en studieverloven bijvoorbeeld kunnen door de regionale regering worden georga-
niseerd. In Vlaanderen werd in 1994 een aanvulling ingevoerd voor werknemers in
de privésector die een loopbaanonderbreking nemen voor zorg of studie (6). De
supplementen werden respectievelijk ‘zorgkrediet’ en ‘studiekrediet’ genoemd.
Hoewel er duidelijke vergelijkingspunten zijn met de federale voorschriften, is de
keuze voor een voorwaardelijk systeem (7) eerder dan voor een onvoorwaardelijk
systeem vrij opmerkelijk. In tabel 1 zien we dat het niveau van de supplementen
afhangt van het arbeidstijdregime van de werknemer in de 12 maanden die aan de
aanvraag voorafgaan, en dat het verschilt volgens het type van tijdskrediet of thema-
tisch verlof dat wordt genomen (deeltijds of voltijds). Doordat de regionale regerin-
gen de bevoegdheid hebben om federale voorschriften aan te vullen, ontstaan er
verschillen in zorg- en studierechten voor de burgers. Bovendien ontstaat er op het
vlak van investeringen in menselijk kapitaal concurrentie tussen de verschillende
regionale niveaus (Wildasin, 1999).

TABEL 1: NIVEAU VAN DE AANVULLENDE VLAAMSE UITKERINGEN VOOR ZORG-EN STUDIEKREDIET,
OP 1 JANAUARI 2006 (MAANDELIJKSE BEDRAGEN IN EUR)

Voltijdse Deeltijdse tewerk- Deeltijdse tewerk-
tewerkstelling stelling, minimum stelling, >20% en

50% van een <50% van een
voltijdse baan voltijdse baan

Voltijdse loop-
baanonderbreking 162,36 108,24 54,12

Vermindering met 1/5* 54,12 - -
Vermindering met 1/2 108,24 - -

* Uitsluitend voor werknemers die recht hebben op een zorgkrediet.
Bron: website Vlaamse Regering.

(5) Bij besprekingen over het jaarlijks verlof is niet alleen het aantal verlofdagen aan de orde, maar
ook de kwestie van de flexibiliteit. Vanuit het standpunt van de werknemer zijn er argumenten voor
een vlottere organisatie van betaald verlof verspreid over de loopbaan, volgens de individuele
voorkeur. Vanuit het standpunt van de werkgever zijn er argumenten om de vakantieperiodes te
organiseren volgens de economische handelscyclus.
(6) Werknemers in de overheidssector en de social-profitsector die binnen het loopbaanonderbrekings-
stelsel recht hebben op een uitkering, kunnen een bijkomende Vlaamse uitkering krijgen, maar deze
wordt in specifieke regelingen georganiseerd, respectievelijk voor de overheids- en social-profitsector.
(7) Dit is minder het geval in de social-profitsector en is haast onbestaand in de overheidssector.
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� De voornaamste loopbaanonderbrekingsstelsels worden via de Belgische
werkloosheidsverzekering georganiseerd. Behalve de werkloosheidsuitkeringen
neemt deze verzekering ook nog tal van andere functies voor haar rekening, zoals
loopbaanonderbreking, vervroegde uittreding en jobcreatie. Het feit dat loop-
baanonderbrekingsregelingen in de schoot van de algemene werkloosheidsverzeke-
ring worden georganiseerd, kan historisch worden verklaard. Het eerste loop-
baanonderbrekingssysteem was oorspronkelijk bedoeld als een tewerkstellingsmaa-
tregel: de loopbaanonderbreker moest door een werkloze worden vervangen. Daar-
door was herverdeling van werk, als belangrijke doelstelling van de werkloosheids-
verzekering, oorspronkelijk het voornaamste doel, eerder dan een evenwichtigere
combinatie van werk en andere activiteiten. Jammer genoeg bleek dit beleid wat dat
betreft, echter geen succes te zijn. De voornaamste reden voor de integratie van
loopbaanonderbrekingsstelsels binnen de werkloosheidsverzekering is de positie
van de vakbonden. Zij proberen hun vakbondsmacht uit te breiden door een werk-
loosheidsverzekering met uiteenlopende functies in de hand te werken. In België is
de vakbondsmacht historisch gesproken groot: 55% van de werknemers is immers
lid van een vakbond (IAO, 2000).

� De financiële structuur van de verschillende loopbaanonderbrekingssystemen en
van de werkloosheidsverzekering in het algemeen is gebaseerd op sociale bijdragen,
aangevuld met subsidies van de staat. Binnen de werkloosheidsverzekering bestaan
er geen afzonderlijke bijdragen bestemd voor de loopbaanonderbrekingsstelsels. In
theorie worden er sociale bijdragen voorzien specifiek voor de werkloosheids-
verzekering, maar in de praktijk worden de sociale bijdragen voor de diverse takken
van de sociale zekerheid gebundeld in een systeem van ‘globaal beheer’. Dit
betekent dat de bijdragen van socialezekerheidssectoren met een overschot gebruikt
worden om het deficit te dekken van socialezekerheidssectoren met tekorten. Dit leidt
tot een verzwakking van een zuivere ‘verzekering’ (geen aansprakelijkheid voor de
loopbaanonderbrekingssystemen) en tot een uitbreiding van de collectieve soli-
dariteit.

� De loopbaanonderbrekingsstelsels voor de grootste groep van werknemers in de
privésector bestaan uit twee vormen: (a) het tijdskrediet en (2) de thematische
verloven, namelijk het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand en het
verlof voor palliatieve zorg.

� Tijdskrediet is het omvangrijkste verlofstelsel in de Belgische verzorgingsstaat. Het
verving in 2002 het vorige loopbaanonderbrekingsstelsel (dat in 1985 van start
ging). Werknemers in de overheidssector hebben hun eigen regelingen voor loop-
baanonderbreking, die vergelijkbaar zijn met die in de privésector. Het tijdskrediet
heeft de volgende specifieke eigenschappen (Verbrugge, 2002):
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- Er wordt geen specifieke reden vermeld om tijdskrediet op te nemen. Het kan om
zeer uiteenlopende redenen worden opgenomen, zoals zorg, studie, reizen,
hobby en ontspanning.

- Het tijdskrediet is een recht voor alle werknemers in de privésector. Werknemers
hebben het recht om hun loopbaan gedurende minimum drie maanden en maxi-
mum één jaar te onderbreken. Deze maximumperiode kan op het niveau van de
sector worden verlengd tot maximum 5 jaar. Een studie van de Dienst Collectieve
Arbeidsbetrekkingen van de Federale Administratie van Werkgelegenheid in 2004
leert dat van de 118 paritaire comités met een CAO over tijdskrediet er 49 PC’s de
maximum duur verlengd hadden tot vijf jaar, 1 PC tot vier jaar, 25 PC’s tot drie
jaar en 12 PC’s tot twee jaar.Dit betekent dat 73,7% (87) van de PC’s een
genereuzere duur verstrekken dan de minimale federale standaard (FOD
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2004).

- Het tijdskrediet is een algemeen recht, uitgezonderd voor de werknemers van
kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Het vorige loopbaanonder-
brekingsstelsel in de privésector daarentegen was geen recht, aangezien het door
de werkgever moest worden goedgekeurd. Hoewel het tijdskrediet een algemeen
recht is voor alle werknemers, kan slechts 5% van de werknemers in één bedrijf
tegelijkertijd tijdskrediet opnemen, teneinde organisatorische problemen te
voorkomen. Als de drempel van 5% is bereikt, is de werkgever verplicht een priori-
teitsplan op te stellen, waarin wordt bepaald welke werknemers eerst aan bod
komen om hun recht op tijdskrediet te laten gelden (verantwoordelijkheid op
individueel bedrijfsniveau). De paritairie comités kunnen deze 5%-drempel ver-
hogen. In 2004 was dit het geval voor slechts 18 van de 118 PC’s met een CAO
tijdskrediet (FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, 2004).

- Het tijdskredietsysteem is vrij flexibel: het biedt de werknemers in de privésector
de mogelijkheid om hun loopbaan voltijds te onderbreken voor een periode van
maximum één jaar, maar ze kunnen ook hun werktijd verkorten. De werktijd kan
alleen met 50% worden verkort, en dat voor minimum drie maanden en maximum
één jaar, of met 20% voor minimum zes maanden en maximum vijf jaar.

- Om hun recht te doen gelden moeten de werknemers aan een minimum aan
werkvereisten voldoen. Werknemers die een voltijdse loopbaanonderbreking
wensen te nemen of die hun aantal werkuren met 50% willen verkorten, moeten
binnen een periode van 15 maanden voorafgaand aan de indiening van de aan-
vraag gedurende ten minste 12 maanden bij dezelfde werkgever tewerkgesteld
zijn. Voor werknemers die kiezen voor een werktijdverkorting met 20%, zijn de
voorwaarden om er recht op te hebben strenger: ze dienen ten minste vijf jaar bij
dezelfde werkgever tewerkgesteld te zijn op het ogenblik van de indiening van de
aanvraag en de laatste twaalf maanden daarvan moeten ze voltijds hebben gewerkt.

- Werknemers die in verlof zijn, hebben recht op een forfaitaire uitkering. Het
bedrag van deze uitkering hangt af van de leeftijd van de werknemer, de gekozen
formule (voltijdse loopbaanonderbreking, werktijdverkorting met 50% of met
20%), het aantal jaren dat ze reeds hebben gewerkt, en de gezinssituatie. Loop-
baanonderbrekers behouden al hun socialezekerheidsrechten.
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TABEL 2: NIVEAU VAN DE FORFAITAIRE UITKERING VOOR TIJDSKREDIET, 1 OKTOBER 2006
(MAANDELIJKSE BEDRAGEN IN EUR)

< 5 jaar anciënniteit > 5 jaar anciënniteit

< 20 jaar > 20 jaar
anciënniteit anciënniteit

Voltijdse loopbaanonderbreking 418,76 558,38 558,38
Verkorting met 1/5 
< 50 jaar - 137,88 137,88

- 177,93 (1) 177,93(1)
50 en ouder - 137,88 193,72

- 177,93(1) 233,77(1) 
Verkorting met 1/2 
< 50 jaar 209,37 279,17 279,17

50 en ouder 209,37 279,17 417,05

(1) werknemers zonder partner of alleenstaande ouders.
Bron: RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening).

- Bij tijdskrediet wordt een onderscheid gemaakt tussen werknemers van 50 jaar en
ouder en jongere werknemers met betrekking tot het bedrag van de uitkering,
maar ook met betrekking tot de duur ervan. Binnen het tijdskredietsysteem zijn de
voorwaarden voor de oudere werknemers gunstiger. Werknemers van 50 en
ouder ontvangen een hogere uitkering dan hun jongere collega’s. Ook hebben zij
het recht om hun werktijd te verkorten met 20% of 50% zonder beperkingen in de
tijd, op voorwaarde dat ze een minimum arbeidsverleden van 20 jaar hebben. Dat
betekent dat zij het recht hebben om hun werktijd te verkorten vanaf het ogen-
blik dat zij 50 zijn, tot ze de pensioenleeftijd bereiken.

- Werkzekerheid is gegarandeerd dankzij de werkzekerheidsregels die in het sys-
teem werden ingebouwd. Werknemers zijn beschermd tegen ontslag vanaf het
ogenblik dat zij een aanvraag voor tijdskrediet indienen, tot drie maanden na het
beëindigen van hun loopbaanonderbreking of werktijdverkorting.

- In tegenstelling tot het vorige loopbaanonderbrekingssysteem, dat de klem-
toon legde op werkherverdeling, ligt bij tijdskrediet de nadruk voorname-
lijk op levenskwaliteit. Bijgevolg verdween de verplichting tot vervanging
(loopbaanonderbrekers dienden door een werkloze te worden vervangen) uit
de wetgeving.
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� Thematische verloven kunnen uitsluitend worden opgenomen in specifieke
omstandigheden. Net als in het algemene loopbaanonderbrekingssysteem hebben
werknemers recht op een forfaitaire uitkering, behouden ze hun socialezekerheids-
rechten en zijn ze beschermd tegen ontslag. Bovendien werden thematische
verloven ingevoerd als een bonus: ze worden niet in rekening genomen bij de
berekening van de totale periode van verlof dat een werknemer in de loop van zijn
carrière opneemt. Belangrijk hierbij is dat de voorwaarden voor de thematische
verloven gunstiger zijn in vergelijking met die van het loopbaanonderbrekings-
systeem. Werknemers die thematisch verlof nemen, krijgen een hogere uitkering.
Verder hangt het gebruik van thematisch verlof minder af van de goedkeuring door
de werkgever. De werkgever kan het om geen enkele reden weigeren; het kan wor-
den uitgesteld, maar daarvoor is een grondige reden vereist. Uit deze analyse leren
we dat (1) thematische verloven hogere uitkeringsniveaus en een sterker gegaran-
deerd recht opleveren in vergelijking met het algemene tijdskrediet. Derhalve kun-
nen we ervan uitgaan dat ze in onze samenleving een grotere legitimiteit hebben. En
(2) thematische verloven verlengen de duur van het recht op verlof over de le-
vensloop. Ze vormen een aanvullend recht boven op een voorwaardelijk minimaal
inkomensrecht in het algemene tijdskredietstelsel.

TABEL 3: FORFAITAIRE UITKERING IN GEVAL VAN EEN VOLTIJDSE LOOPBAANONDERBREKING
VOOR WERKNEMERS < 50 JAAR IN DE PRIVESECTOR, OKTOBER 2006 (MAANDELIJKSE BEDRAGEN
IN EUR)

< 5 jaar anciënniteit > 5 jaar anciënniteit 

Tijdskrediet 418,76 558,35
Ouderschapsverlof 684,94 684,94
Verlof voor palliatieve zorg 684,94 684,94

Verlof voor medische verzorging 684,94 684,94 

Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

2.2. EEN EMPIRISCHE ANALYSE VAN DE GEBRUIKERS VAN HET TIJDSKREDIET
In dit gedeelte bespreken we het profiel van de gebruikers van tijdskrediet en loop-
baanonderbreking. De hier weergegeven empirische analyse is gebaseerd op twee
soorten van gegevens. Ten eerste heeft de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) een administratieve, geaggregeerde dataset ter beschikking gesteld aangaande
de gebruikers van loopbaanonderbreking, tijdskrediet en thematisch verlof, voor de
periode 1990-2004. Er is informatie beschikbaar over het soort van verlof dat wordt
genomen (loopbaanonderbreking, ouderschapsverlof, tijdskrediet,...), het tijds-
regime (voltijds en verschillende wijzen van werktijdverkorting), de tewerkstellings-
sector, het geslacht, de leeftijd en het aantal gebruikers. We presenteren in dit
artikel enkel de structuur en de evolutie van het profiel van loopbaanonderbrekers
en gebruikers van het tijdskrediet naar leeftijd en geslacht.378
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Ten tweede presenteren we enkele analyses die gebaseerd zijn op een administratief
panel (meer dan 200.000 individuen), waarin ook de gebruikers van loopbaanonder-
breking zijn opgenomen (De Lathouwer en Bogaerts, 2006). De panelgegevens betref-
fen microdata, gebaseerd op de Data warehouse Arbeidsmarkt’ (DwH-AM). Dit Data
warehouse is een relatief nieuw instrument dat een permanente link legt tussen de
databanken van verschillende (maar niet alle) socialezekerheidsinstellingen. Dankzij
dit panel kunnen overgangen tussen verschillende (institutionele) reglementeringen
zoals loopbaanonderbreking, werkloosheid, vervroegde uittreding, langdurige ziekte
en (officiële) betaalde arbeid (privé- en overheidssector en zelfstandig werk) worden
bestudeerd. Het panel dekt de periode 1998-2001 (datum steekproef: vierde kwartaal
1999, met 7 kwartalen vóór en 8 kwartalen na de steekproefdatum). Dit houdt in dat
alleen het vorige systeem van loopbaanonderbreking kan worden bestudeerd, niet het
nieuwe tijdskredietsysteem. Aan de hand van de panelgegevens kunnen we de in- en
uitstroom bestuderen naar en van het loopbaanonderbrekingssysteem. Ook het
inkomensverlies dat zich bij de overgang van werk naar loopbaanonderbreking en
omgekeerd voordoet, kan worden bestudeerd. Interessant is dat deze databank niet
alleen informatie bevat over individuele kenmerken, maar ook over een aantal ken-
merken van het huishouden, zoals de aanwezigheid van kinderen en hun aantal, de
werkstatus van de partner en de inkomensbestanddelen zoals lonen, werkloosheids-
uitkeringen en kinderbijslag. Op die manier krijgen we een duidelijker beeld van de
relatie tussen de gezinscontext en loopbaanonderbreking. Bijvoorbeeld: nemen alleen
die werknemers tijdskrediet op wier partner een inkomen heeft dat hoog genoeg is
om het inkomensverlies tijdens de periode waarin het verlof wordt genomen, te com-
penseren? Een groot tekort in de beschikbare administratieve gegevens is het ont-
breken van gegevens over de opleidingsniveaus.

2.2.1. Gebruikersprofiel

a) Profielen inzake geslacht en leeftijd

TABEL 4: AANTAL GEBRUIKERS VAN LOOPBAANONDERBREKING/TIJDSKREDIET IN DE PRIVE-
SECTOR, VOLGENS LEEFTIJD EN GESLACHT, BELGIE, 2004

Loopbaanonderbreking (privésector) Tijdskrediet

Leeftijd Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal
< 25 19 153 172 98 394 492
(%) 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,9% 0,7%
25-34 410 6769 7179 1658 11 618 13 276
(%) 4,7% 16,9% 14,7% 6,0% 27,0% 18,7%
35-49 1753 15 147 16 900 5565 16 972 22 537
(%) 20,0% 37,8% 34,6% 20,0% 39,4% 31,8%
> 49 6592 17 983 24 575 20 551 14 082 34 633
(%) 75,1% 45,0% 50,4% 73,7% 32,7% 48,8%
Totaal 8774 40 052 48 826 27 872 43 066 70 938

(%) 18,0% 82,0% 100% 39,3% 60,7% 100%

Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). 379
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Uit tabel 4 kunnen we afleiden dat een groot deel van de verlofnemers nog onder
het vorige loopbaanonderbrekingssysteem valt. Verder vormen vrouwen de
meerderheid van de gebruikers voor zowel loopbaanonderbreking als tijdskrediet,
hoewel het aandeel van de mannen bij de gebruikers van tijdskrediet beduidend
groter is (39,3% ten opzichte van 18%). Blijkbaar heeft het tijdskrediet heel wat
mannen aangetrokken. Verder laat tabel 4 zien dat mannen en vrouwen met verlof
verschillende leeftijdsprofielen hebben. Mannelijke gebruikers zijn doorgaans ouder
dan hun vrouwelijke tegenhangers: ongeveer driekwart van de verlof nemende man-
nen zijn 50 of ouder. Bij vrouwen is het aandeel van oudere gebruikers merkelijk
kleiner. Het verschil in leeftijdsprofiel voor mannen en vrouwen is doorgaans groter
voor de gebruikers van het tijdskredietsysteem. Figuren 1 en 2 presenteren een tijds-
reeks van het leeftijdsprofiel van mannelijke en vrouwelijke gebruikers tussen 1990
en 2004. Hieruit blijkt dat het aantal oudere mannelijke gebruikers in de periode
1990-2001 geleidelijk aan steeg, gevolgd door een scherpe stijging vanaf 2002. Een
gelijkaardige tendens wordt vastgesteld bij de vrouwelijke gebruikers, maar deze is
minder opvallend. Het stijgende aandeel van ouderen, en vooral dan van oudere
mannen, bewijst dat het loopbaanonderbrekingsstelsel steeds meer wordt gebruikt
als een vroege uitrit uit de arbeidsmarkt. Verdere analyses laten zien dat het hierbij
vooral gaat om een deeltijdse vervroegde uittrede.

FIGUUR 1: EVOLUTIE VAN HET AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE LEEFTIJDSCATEGORIEEN BIJ
VERLOF NEMENDE (*) MANNEN, BELGIE, 1990-2004

Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (*) loopbaanonderbreking en tijdskrediet samen.
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FIGUUR 2: EVOLUTIE VAN HET AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE LEEFTIJDSCATEGORIEEN BIJ
VERLOF NEMENDE (*) VROUWEN, BELGIE, 1990-2004

Bron: Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). (*) loopbaanonderbreking en tijdskrediet samen

b) Gezinskenmerken
De gezinssituatie van de verlofnemers hangt nauw samen met persoonlijke ken-
merken als geslacht en leeftijd. Bijgevolg is er een groot verschil tussen de
gezinskenmerken van voltijdse en deeltijdse loopbaanonderbrekers. Meer dan de
helft van de vrouwen op deeltijds verlof leeft samen met een partner en heeft
kinderen ten laste. Dit type van huishouden is zelfs nog opvallender bij vrouwen die
een voltijdse loopbaanonderbreking nemen: bijna driekwart van deze vrouwen leeft
samen met een partner en heeft kinderen ten laste. Het gaat voornamelijk om
vrouwen met twee of meer kinderen ten laste. Bij de vrouwelijke verlofnemers zijn
vrouwen met kinderen ten laste oververtegenwoordigd. Slechts 19% van de vol-
tijdse loopbaanonderbrekers en 38% van de deeltijdse loopbaanonderbrekers zijn
kinderloos, tegenover 50% van alle werknemers. Bovendien heeft bijna 60% van de
vrouwen op voltijds verlof een kind dat jonger is dan drie. Bij de vrouwen op deeltijds
verlof is het aandeel van vrouwen met een kind van jonger dan drie lager met bijna
40%.

Als we de mannelijke verlofnemers even onder de loep nemen, krijgen we een
enigszins ander beeld. Alleenstaande mannen zijn oververtegenwoordigd bij de
voltijdse mannelijke verlofnemers. Eén op de vijf mannen is alleenstaand (in
vergelijking met 12% van alle werknemers), één op drie leeft in een multigeneration-
eel of opnieuw samengesteld gezin en één op drie leeft in een huishouden
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bestaande uit twee partners en kinderen ten laste. Bij de deeltijdse loopbaanonder-
brekers zijn koppels zonder kinderen oververtegenwoordigd. Eén man op drie leeft
alleen met een partner, wat twee keer meer is dan hun aandeel bij alle werknemers.
Mannen op deeltijds verlof zijn inderdaad meestal ouder dan 50. Hun kinderen
hebben het gezin reeds verlaten. Interessant is dat inwonende mannen bij de voltijdse
loopbaanonderbrekers een grote groep vormen. De meesten van hen zijn tussen de
25 en 40 jaar oud en leven bij hun ouders.

TABEL 5:  VERLOFNEMERS EN WERKNEMERS (8) VOLGENS GEZINSTYPE (9), MANNEN EN
VROUWEN, BELGIE, 4e KWARTAAL 1999

Voltijdse loop- Deeltijdse loop- Alle werknemers
baanonderbreking baanonderbreking

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 
Alleenstaanden 19,8 2,0 13,0 4,7 12,4 10,6
Koppel zonder kinderen 14,5 11,1 33,9 19,7 17,4 18,8
Koppel met kinderen ten laste 32,1 72,8 21,3 54,9 36,4 37,8
Alleenstaande ouder 0,8 1,7 1,4 2,4 0,8 4,9
Koppel met zelfstandige kinderen 
en kinderen ten laste 3,1 2,9 5,8 4,0 8,7 7,4
Koppel met zelfstandige kinderen 12,2 4,0 15,2 9,0 13,7 10,7
Koppel met andere 6,1 3,4 4,0 2,2 3,1 2,7
Andere 11,5 2,0 5,4 3,0 7,6 7,2

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: Loopbanenpanel, berekeningen van De Lathouwer en Bogaerts, 2006.

TABEL 6: LEEFTIJD VAN HET JONGSTE KIND VAN VERLOFNEMERS EN WERKNEMERS (IN % VAN
HET AANTAL VERLOFNEMERS MET KINDEREN TEN LASTE), MANNEN EN VROUWEN, BELGIE,
4e KWARTAAL 1999

Voltijdse loop- Deeltijdse loop- Alle werknemers
baanonderbreking baanonderbreking

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
0-2 j 30,0 58,8 20,7 36,9 21,8 19,7
3-5 j 22,0 18,0 17,1 19,7 14,5 15,0
6-11 j 22,0 12,0 18,3 19,1 25,5 27,4
12-14 j 4,0 3,9 3,7 5,7 11,8 12,2
15-17 j 6,0 3,1 14,6 7,1 12,2 12,1
18-21 j 14,0 3,1 17,1 8,5 11,6 11,1
22-24 j 2,0 1,2 8,5 2,9 2,6 2,5

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: Loopbanenpanel, berekeningen van De Lathouwer en Bogaerts, 2006.

(8) Alle werknemers (werknemers die een loon combineren met een werkloosheidsuitkering, wer-
den uitgesloten).
(9) De tabel toont in welke gezinstypes loopbaanonderbreking wordt genomen. De loopbaanonder-
breking  wordt vooral opgenomen door het gezinshoofd of diens partner, maar ze kan ook worden
opgenomen door  kinderen binnen het huishouden. Zij verschijnen in de categorie ‘koppels met zelf-
standige kinderen’. 382
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Acht van de tien verlof nemende vrouwen leeft samen met een werkende partner.
Een verdeling volgens het arbeidsstatuut toont aan dat vrouwen met een zelfstandige
partner oververtegenwoordigd zijn. Dat is in het bijzonder het geval voor vrouwen op
voltijds verlof: één op vijf leeft samen met een partner die zijn eigen bedrijf heeft. Van
alle vrouwelijke werknemers heeft slechts 7% een partner die zelfstandig is.

Meer dan 44% van de mannen die een voltijdse loopbaanonderbreking nemen, heeft
geen partner. Het gaat in hoofdzaak om alleenstaande mannen, waarvan een sub-
stantieel aandeel een job als werknemer combineert met een activiteit als zelfstandige
op halftijdse basis. Bijna één op de drie van deze voltijdse loopbaanonderbrekers
houdt zich tijdens de verlofperiode met een activiteit als zelfstandige bezig. Zij
gebruiken de verlofperiode om hun activiteiten als zelfstandige verder uit te
bouwen. Bij mannelijke loopbaanonderbrekers met een partner valt het groot aan-
deel op met een niet-werkende partner. Bij eenvijfde van de mannelijke voltijdse
loopbaanonderbrekers en zelfs bij eenderde van de deeltijdse loopbaanonderbrekers
werkt de partner niet. In tegenstelling tot vrouwelijke loopbaanonderbrekers, waar-
bij de overgrote meerderheid een werkende partner heeft, lijken hier de partners
hun arbeidsmarktgedrag op elkaar af te stemmen. Net zoals bij de vrouwen is ook
bij de mannelijke voltijdse loopbaanonderbrekers het aandeel met een zelfstandige
partner oververtegenwoordigd: 12% van de verlof nemende mannen heeft een zelf-
standige partner, in vergelijking met slechts 3% van alle tewerkgestelde mannen.

TABEL 7: AANWEZIGHEID, ACTIVITEIT EN TEWERKSTELLINGSSTATUS VAN DE PARTNER VAN
VERLOFNEMERS EN WERKNEMERS, MANNEN EN VROUWEN, BELGIE, 4e KWARTAAL 1999

Voltijdse loop- Deeltijdse loop- Alle werknemers
baanonderbreking baanonderbreking

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
Geen inwonende partner 17,6 3,7 2,2 1,2 16,8 13,5
Geen partner 26,7 4,6 19,1 9,8 17,1 19,6
Partner: werkloos 1,5 1,1 2,2 0,5 3,6 1,1
Partner: niet-werkend 21,4 7,7 34,3 9,7 18,5 5,6
Partner: tewerkgesteld 32,8 82,8 42,2 78,8 43,9 60,1
Privésector: arbeider 3,8 21,1 6,9 17,8 8,4 19,9
Privésector: bediende 8,4 23,8 12,3 25,7 16,4 17,1
Overheidssector: arbeider 0,0 0,5 1,8 1,5 2,3 1,5
Overheidssector: bediende 3,8 2,8 4,0 2,7 5,2 2,4
Overheidssector: ambtenaar 3,1 11,3 10,1 20,9 7,9 11,9
Zelfstandige 12,2 20,9 7,2 9,5 3,2 6,9
Helper van zelfstandige 1,5 2,3 0,0 0,7 0,1 0,5
Helpende echtgenoot / echtgenote 
van zelfstandige 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Andere 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bron: Labour Market Career Panel, berekeningen van De Lathouwer en Bogaerts, 2006.
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In de onderstaande grafiek worden de lonen van de partners van vrouwelijke
loopbaanonderbrekers vergeleken met die van de partners van alle vrouwelijke
werknemers. Over het algemeen liggen de lonen van de partners hoger voor verlof
nemende vrouwen. Dit patroon doet zich voor bij zowel de voltijdse als de deel-
tijdse loopbaanonderbrekers.

FIGUUR 3: BRUTO DAGLONEN VAN WERKENDE PARTNERS (ALLEEN WERKNEMERS) MET EEN
VROUW IN LOOPBAANONDERBREKING EN MET EEN WERKENDE VROUW, BELGIE, 4e KWARTAAL 1999

Bron: Labour Market Career Panel, berekeningen van De Lathouwer en Bogaerts, 2006.

Op basis van de persoonlijke en gezinskenmerken van loopbaanonderbrekers kun-
nen we grofweg vier groepen onderscheiden. Een eerste groep bestaat uit jonge
mannen en vrouwen met een partner en (jonge) kinderen ten laste. Wat deze groep
betreft, kunnen we ervan uitgaan dat het op zich nemen van zorgtaken in het
huishouden de voornaamste reden is voor het opnemen van een loopbaanonder-
breking. Nochtans stellen we een gendereffect vast: jonge loopbaanonderbrekers
zijn veel vaker vrouwen dan mannen, wat erop wijst dat het onderbreken van de
loopbaan omwille van zorgtaken nog vooral een vrouwelijke aangelegenheid is. Een
tweede grote groep bestaat uit oudere mannen en vrouwen (> 50 jaar) die het einde-
loopbaanstadium ingaan. Voor deze groep wordt de loopbaanonderbreking als sys-
teem van vroegtijdige uittreding gebruikt. In de meeste gevallen nemen ze een
deeltijdse loopbaanonderbreking. Een derde, zij het dan in aantal minder
betekenisvolle groep die uit de analyse naar voren komt, bestaat uit jonge inwo-
nende of alleenstaande mannen. Deze mannen nemen doorgaans een loopbaanon-
derbreking om hun activiteit als zelfstandige op te starten of uit te breiden. Een
opvallende groep ten slotte is die van de (volledige) loopbaanonderbrekers met een
zelfstandige partner (12% mannen en 21% vrouwen voor een voltijdse
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loopbaanonderbreking). Mogelijk onderbreken deze personen hun eigen carrière
(tijdelijk of definitief) teneinde hun zelfstandige partner in zijn zaak te helpen. Hier
kan de loopbaanonderbreking worden beschouwd als een subsidie van het
socialezekerheidsstelsel van de werknemers naar dat van de zelfstandigen.

c) Tewerkstellingssector
De meeste verlofnemers zijn terug te vinden in de privésector. Het aandeel van de
overheidssector is echter ook niet te veronachtzamen en heel wat groter dan zijn
aandeel in de totale tewerkstelling: 40% van de verlofnemers is in de overheidssector
tewerkgesteld, terwijl het aandeel van de overheidssector bij alle tewerkgestelden
slechts 24% bedraagt (10). De invoering van het nieuwe tijdskrediet heeft niet geleid
tot een opmerkelijke stijging van het aandeel in de privésector: longitudinale
gegevens wijzen op een geleidelijke toename van het aantal verlofnemers in de
privésector. Interessant is dat het aandeel van de privésector veel groter is bij de
gebruikers van ouderschapsverlof (80%) en doorgaans lager is voor de andere the-
matische verloven.

2.2.2. Stroomgegevens

a) Instroom in de loopbaanonderbreking
In dit gedeelte bespreken we de persoonlijke eigenschappen en de jobkenmerken voor
mannen en vrouwen voorafgaande aan hun loopbaanonderbreking. Hoe ziet het profiel
eruit van werknemers die instromen in het loopbaanonderbrekingsstelsel?

In vergelijking tot alle werknemers blijkt dat vrouwen duidelijk oververtegen-
woordigd zijn in de groep instromers. Een groot deel van de instromers hebben een
partner en jonge kinderen (< 3 jaar) ten laste. De meeste partners van de instroom
van loopbaanonderbrekers zijn tewerkgesteld (78% in vergelijking tot 60% van alle
werknemers).Verder zijn degenen die een voltijdse loopbaanonderbreking starten,
eerder jong (< 35 jaar), terwijl bij oudere werknemers (> 50 jaar) de instroom in een
deeltijdse loopbaanonderbreking meer voorkomt. Eigenaardig genoeg is de
oververtegenwoordiging van oudere werknemers bij de instromers in een deeltijdse
loopbaanonderbreking niet zo groot als de oververtegenwoordiging van oudere
werknemers in de totale bevolking van de loopbaanonderbrekers. Dat betekent dat
het groeiende aandeel van oudere werknemers ten minste gedeeltelijk wordt
veroorzaakt door de onbeperkte uitkeringsduur van de deeltijdse loopbaanonder-
breking voor oudere werknemers, terwijl jongere leeftijdsgroepen sneller uittreden.
Driekwart van de werknemers die een loopbaanonderbreking starten, woont in
Vlaanderen. 

(10) Bron: RSZ, cijfers voor het 4e kwartaal van 2003.
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Uit een analyse van de jobkenmerken blijkt dat de grootste groep van instromende
loopbaanonderbrekers uit werknemers uit de privésector bestaat. Bedienden die in
de privésector werken, zijn oververtegenwoordigd in de instroom van voltijdse
loopbaanonderbrekering. Bij degenen die een deeltijdse loopbaanonderbreking
starten, zijn echter de bedienden in de overheidssector oververtegenwoordigd.
Opmerkelijk is ook dat de instroom in loopbaanonderbrekering vooral afkomstig is
uit grote bedrijven waar meer dan 500 werknemers werkzaam zijn. Enerzijds zorgt
de instroom vanuit veelal grote overheidsinstellingen hiervoor, maar ook bij de
privé-bedrijven hebben grote ondernemingen meer mogelijkheden om sommige
taken te herverdelen of om tijdelijke werknemers in dienst te nemen teneinde loop-
baanonderbrekingen mogelijk te maken. Interessant is dat het aandeel van werkne-
mers uit de privésector in de instroom groter is dan bij de totale bevolking van
loopbaanonderbrekers. Dat betekent dat de verlofperiode voor werknemers uit de
privésector korter is dan voor degenen die uit de overheidssector komen.

Het mediane brutoloon van alle werknemers bedraagt 85 à 90 euro per dag. Het
mediane loon van degenen die een voltijdse loopbaanonderbreking starten, ligt
enigszins lager, tussen 80 en 85 euro per dag. Dit is te wijten aan het feit dat het in
de meeste gevallen om jongeren gaat. Het mediane brutoloon van degenen die een
deeltijdse loopbaanonderbreking starten, ligt enigszins hoger, tussen 95 en 100 euro
per dag. Dit kan worden verklaard door het feit dat deeltijdse loopbaanonderbrekers
meestal ouder zijn dan 50 en door hun anciënniteit hogere lonen krijgen.

FIGUUR 4: CUMULATIEVE VERDELING VAN DE BRUTO DAGLONEN VOOR DE START VAN DE
LOOPBAANONDERBREKING (VOLTIJDS EN DEELTIJDS) EN VAN ALLE WERKNEMERS, BEIDE
GESLACHTEN, BELGIE, 4e KWARTAAL 1999

Bron: Loopbanenpanel, berekeningen van De Lathouwer en Bogaerts, 2006.386
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b) Uittrede uit de loopbaanonderbreking
Een interessante vraag is de volgende: wat gebeurt er wanneer mensen uit het
loopbaanonderbrekingsstelsel stappen? Een eerste analyse omvat alle werknemers
die hun loopbaanonderbreking startten op het ogenblik waarop de steekproef voor
het administratieve gegevenspanel werd samengesteld (1999), en volgt deze groep
acht kwartalen lang. Dit betekent dat hun loopbaanonderbreking een maximumduur
had van 27 maanden. Uit de analyse blijkt dat voltijdse loopbaanonderbrekers kor-
tere onderbrekingen nemen, met als gevolg dat zij sneller weer uit het loopbaanon-
derbrekingsstelsel stappen. Na zes maanden is 29% van de voltijdse loopbaanonder-
brekers naar het werk teruggekeerd, in vergelijking tot slechts 6% van de deeltijdse
loopbaanonderbrekers. Na 27 maanden bedragen de uitstapcijfers respectievelijk
70% en 36%. Opmerkelijk schakelt een relatief grote groep (13%) over van een vol-
tijdse naar een deeltijdse loopbaanonderbreking. De uitstapcijfers liggen het hoogst
tijdens het eerste jaar loopbaanonderbreking; na het eerste jaar vertraagt het uit-
staptempo. Na een jaar zijn de uitstapbewegingen geconcentreerd op specifieke
momenten (na 12 maanden en na 24 maanden).

Een tweede analyse omvatte alle werknemers die tot het loopbaanonderbrekings-
stelsel toetraden vóór of tijdens het vierde kwartaal van 1999 en die tussen het
vierde kwartaal van 1999 en het eerste kwartaal van 2000 weer uit het loopbaanon-
derbrekingsstelsel stapten. Op die manier ontstond een groep van loopbaanonder-
brekers met een verschillende uitkeringsduur (11). Voor een ideale analyse zouden
we een groep moeten afbakenen met éénzelfde uitkeringsduur, omdat de duur van
de onderbreking een invloed kan hebben op de uitstroombestemming. Maar dit was
niet mogelijk aangezien de duur van het beschikbare panel te kort is om een vol-
doende grote groep te identificeren, die de loopbaanonderbreking start en eindigt
binnen de door ons waargenomen periode. Uit de resultaten van de tweede analyse
blijkt dat 83% van de verlofnemers na een voltijdse loopbaanonderbreking opnieuw
aan het werk gaat: 71% keert terug als werknemer, 4% combineert een baan als
werknemer met een activiteit als zelfstandige en 8% gaat als zelfstandige aan het
werk. Slechts een minderheid komt in de werkloosheid terecht (5%). Hoewel deel-
tijdse loopbaanonderbrekers tijdens hun verlof op de arbeidsmarkt blijven, verlaat
niettemin 10% van hen op de arbeidsmarkt na afloop van hun verlofperiode. Deze
conclusies moeten met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd: de groep
van werknemers die het loopbaanonderbrekingsstelsel verlaten, bevat slechts een
klein gedeelte van werknemers van ouder dan 50 (16%), aangezien oudere werknemers 
minder vaak de loopbaanonderbreking verlaten tijdens de relatief korte
waargenomen periode. Dat betekent dat de cijfers inzake terugkeer naar het werk –
in het bijzonder voor de deeltijdse loopbaanonderbrekers – waarschijnlijk overschat 

(11) Het was evenwel niet mogelijk om voor de verschillen in de duur van de loopbaanonderbreking
te controleren, aangezien deze niet voor alle loopbaanonderbrekers bekend was en omdat verschil-
lende subgroepen te klein zijn om statistisch van belang te zijn.
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zijn. Ten gevolge van het stijgende aandeel van oudere werknemers bij de verlof-
nemers, kan worden verwacht dat het aantal werknemers dat na de verlofperiode
niet naar de arbeidsmarkt terugkeert, de komende jaren nog zal toenemen.

De cijfers inzake terugkeer verschillen doorgaans naargelang van de tewerkstellings-
sector. In de privésector zijn er relatief meer werknemers die na hun loopbaanon-
derbreking niet naar de arbeidsmarkt terugkeren, in vergelijking tot de overheids-
sector. Dat is het geval voor de deeltijdse én de voltijdse loopbaanonderbrekingen.
Als we het type van baan beschouwen dat na een loopbaanonderbreking wordt
aangevat, kunnen we besluiten dat één op drie werknemers een deeltijdse baan
heeft. Dit cijfer ligt niet alleen hoger dan het aantal deeltijdse werknemers bij alle
werknemers (20%), maar overschrijdt ook het aantal deeltijdse werknemers vóór
loopbaanonderbreking (25%). Blijkbaar komen heel wat werknemers na een loop-
baanonderbreking terecht in een deeltijdse baan. Deze resultaten stemmen overeen
met het vroegere onderzoek (op kleine schaal) inzake loopbaanonderbrekers
(Denis, 1995).

Wat gebeurt er met het loon van werknemers wanneer zij na hun loopbaanonder-
breking weer aan het werk gaan? De analyse toont aan dat de mediane brutolonen
van terugkerende werknemers doorgaans lager liggen dan hun loon op het ogenblik
dat zij in loopbaanonderbreking gingen. Het mediane brutoloon van voltijdse loop-
baanonderbrekers lag zelfs lager dan het mediane loon van alle werknemers. Deze
resultaten moeten met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. We kun-
nen hieruit niet automatisch afleiden dat het loon na de loopbaanonderbreking op
individueel niveau vermindert. Wat bijdraagt tot de loondaling is een compositie-
effect: het mediane loon vermindert bij terugkeer naar de arbeidsmarkt omdat een
deel van de verlofnemers die niet naar de arbeidsmarkt terugkeren, oudere werkne-
mers zijn. Zij ontvangen meestal een hoger loon dan jongere loopbaanonderbrekers,
van wie het waarschijnlijker is dat ze naar de arbeidsmarkt terugkeren.
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FIGUUR 5: CUMULATIEVE VERDELING VAN DE BRUTO DAGLONEN ONMIDDELLIJK NA DE LOOP-
BAANONDERBREKING (VOLTIJDS EN DEELTIJDS) EN VOOR ALLE WERKNEMERS, BEIDE GESLACHTEN,
BELGIE, 4e KWARTAAL 1999

Bron: Labour Market Career Panel, berekeningen van De Lathouwer en Bogaerts, 2006.

3. EEN KRITISCHE BEOORDELING VAN DE VERLOFSTELSELS IN BELGIE

3.1. DE LEGITIMITEIT VAN DE REGELINGEN TER BEVORDERING VAN HET EVENWICHT
WERK-LEVEN
Met de invoering van het tijdskredietsysteem en in tegenstelling tot het eerste
loopbaanonderbrekingsstelsel, hebben de Belgische werknemers een algemeen
recht verworven op betaalde ‘autonome tijd’. Deze ontwikkeling getuigt van de
erkenning van een nieuwe sociaal risico, namelijk de combinatie van betaald werk
met verantwoordelijkheden in andere levenssferen. Het tijdskrediet erkent het feit
dat mensen op een zeker ogenblik in hun leven meer moeten investeren in hun per-
soonlijke leven en bijgevolg in staat moeten zijn om de tijd die ze op de arbeids-
markt doorbrengen, te verkorten zonder gevaar voor een te groot financieel verlies
of zelfs uitsluiting uit de arbeidsmarkt.
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Onder budgettaire druk en onder druk van de werkgevers werd dit algemene recht
evenwel omgeruild voor (1) een verkorting van de maximum periode voor het
opnemen (één jaar in plaats van vijf jaar in het vorige stelsel), (2) de meer dwin-
gende toelatingscriteria (minimum arbeidsverleden van 12 maanden voltijds binnen
een periode van 15 maanden en ten minste vijf jaar bij dezelfde werkgever in geval
van deeltijdse werktijdverkorting, in vergelijking met geen minimum werkvereisten
in het vorige stelsel) en (3) minder flexibiliteit (slechts 1/2 en 1/5 werktijd-
verkorting zijn mogelijk, in vergelijking met 1/3, 1/4 en 1/5 verkorting in het vorige
stelsel).

Het tijdskredietsysteem wordt steeds vaker voorwerp van publieke discussie en dat
om verschillende redenen. Ten eerste zijn het groeiende succes van het tijdskrediet
en de daarmee gepaard gaande uitgaven problematisch in een context van zwakke
economische groei en budgettaire spanningen. Het aantal gebruikers steeg van
ongeveer 2000 in 1985 tot 194.849 in 2005. Het gebruik van het tijdskrediet steeg
tussen 2004 en 2005 met 22% (RVA Jaarverslag 2006). Een tweede discussiepunt
betreft de vraag in welke mate systemen als tijdskrediet de werkgelegenheidscijfers
kunnen verbeteren. Het argument dat tijdskrediet mensen stimuleert om meer en
vooral langer te werken, werd vooralsnog niet empirisch bewezen. Integendeel, het
tijdskrediet lijkt zich in een zeer korte periode (tussen 2002 en 2004) tot een
nieuwe manier van (deeltijdse) vroegtijdige uittreding te ontwikkelen. Ongeveer
driekwart van de verlof nemende mannen is 50 of ouder. Voor vrouwen ligt het aan-
tal lager, namelijk slechts één op drie, maar dit kan zeer snel veranderen, gezien de
leeftijd van de bevolking. Op dit ogenblik zijn de meeste vrouwen tussen 25 en 49
jaar oud. Kwalitatief onderzoek naar de redenen om betaald verlof te nemen toont
aan dat vrouwen deze tijd gebruiken om voor de kinderen te zorgen (Vanderwey-
den, 2000). Een substantieel aandeel van de vrouwen is thuisgericht en ‘kiest’ voor
zorgtijd (Hakim, 2003). Sommigen halen als argument aan dat tijdskrediet de netto
werkgelegenheidscijfers zal doen toenemen omdat ouderen langer op de arbeids-
markt blijven dankzij hun deeltijdse terugtrekking uit de arbeidsmarkt. Organisaties
als de OESO waarschuwen er echter voor dat netto werkgelegenheidseffecten
negatief zouden kunnen zijn indien werknemers die bij gebrek aan een tijdskrediet-
systeem voltijds op de arbeidsmarkt blijven, zich eerder zouden terugtrekken, zij het
dan deeltijds (OESO 2003). Feit is dat de huidige kennis van de werking van tijds-
kredietsystemen ons momenteel niet in staat stelt om te oordelen of dit systeem in
de levenscyclus al dan niet tot meer werkgelegenheid leidt. Een derde onderwerp
van discussie situeert zich op bedrijfsniveau. Vaak wordt door de werkgevers geop-
perd dat het tijdskrediet tot productieverlies leidt. Dat is zeker het geval in productie-
omgevingen met beperkte mogelijkheden op het vlak van flexibiliteit. Tijdelijke per-
soneelsinkrimpingen kunnen minder gemakkelijk worden opgevangen door een
verschuiving van de bestaande taakverdelingen. Een belangrijke contextwijziging is
de demografie. In een vergrijzende maatschappij vinden werkgevers het moeilijker
om vervanging te vinden. Uiteindelijk zou dit voor de overblijvende arbeidskrachten
tot meer stress kunnen leiden.
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Deze ontwikkelingen zetten de legitimiteit van het tijdskrediet onder druk. Thema-
tische verloven daarentegen vinden bij het publiek wel veel steun. Ze zijn niet ver-
dwenen, maar bestaan naast het tijdskrediet en hebben zelfs nog gunstigere voor-
waarden. Ze leiden tot hogere uitkeringen en minder dwingende toepassingscrite-
ria. Het is duidelijk dat zorgverlofregelingen worden beschouwd als een krachtige
legitieme reden voor een loopbaanonderbreking in België. Ook studieverloven vin-
den steun bij het publiek en worden volgens de bevoegdheidsverdeling op regio-
naal niveau georganiseerd. Studieverlofnemers krijgen in Vlaanderen een aanvul-
lende uitkering boven op die van het federale niveau.

Derhalve kunnen we besluiten dat het onvoorwaardelijke karakter van het tijds-
krediet (geen specifieke reden om tijdskrediet op te nemen) en de eigenlijke werk-
ing ervan (zie ook het volgende punt) de legitimiteit ervan dreigen te verzwakken.
In periodes van budgettaire druk genieten deze stelsels een grotere legitimiteit door
de specifieke omschrijving van het tijdsrisico dat moeten worden gedekt.

3.2. HERVERDELINGSFFECTEN
De profielanalyses leren dat sommige groepen méér genieten van de onderzochte
verlofregelingen dan andere groepen:

� Oudere (mannelijke) werknemers versus jonge werknemers
Oudere werknemers gebruiken tijdskrediet als een manier om vroegtijdig uit te treden,
terwijl de behoeften van (een deel van) de actieve generatie in het licht van een
evenwichtigere combinatie tussen zorg en arbeid waarschijnlijk onvoldoende wor-
den gedekt. Zeven op de tien mannen die recht hebben op tijdskrediet, zijn ouder
dan 50. Uit de analyse van de in- en uitstroom van de loopbaanonderbreking blijkt
dat hun oververtegenwoordiging voornamelijk wordt veroorzaakt door de
onbeperkte tijdsperiode van deeltijdse loopbaanonderbreking voor oudere werkne-
mers.

� Vrouwen versus mannen
Onder het huidige tijdskrediet zijn 60% vrouwen en 40% mannen. De verhouding
van mannen met tijdskrediet is snel gestegen in vergelijking tot het vorige
loopbaanonderbrekingsstelsel. Onder het vorige stelsel waren 82% van de loop-
baanonderbrekers vrouwen, terwijl zij 40% van de beroepsbevolking vertegenwoor-
digen. De reden daarvoor is niet dat zorgtaken in deze relatieve korte periode gelijk-
matiger worden verdeeld tussen mannen en vrouwen. De redenen zijn van institu-
tionele en wellicht culturele aard: we gaan ervan uit dat oudere mannen het tijd-
skrediet gebruiken als een manier om meer tijd voor zichzelf te verwerven om ver-
schillende activiteiten uit te voeren: hobby, ontspanning en wellicht ook activiteiten
in de zwarte en informele economie.
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� Werknemers met een hoog inkomen en een stabiele loopbaan versus werknemers
met een laag inkomen en een onstabiele loopbaan
Van de voltijdse loopbaanonderbrekers woonde 50% in een huishouden met een
partner die meer dan 100 EUR per dag (brutoloon) verdiende. Bij de deeltijdse loop-
baanonderbrekers was dit 60%. Voor het huidige tijdskredietsysteem zijn nog geen
cijfers voorhanden. Door de verplichting om een minimum arbeidsverleden achter
de rug te hebben, sluit het tijdskredietsysteem onstabiele werknemers in grotere
mate uit dan het vorige loopbaanonderbrekingssysteem. Ook alleenstaande ouders
zijn in dit opzicht een kwetsbare groep: zij zijn vaak de facto uitgesloten uit de
bestaande verlofstelsels, aangezien zij niet op het inkomen van een partner kunnen
terugvallen om het inkomensverlies tijdens de loopbaanonderbrekingen te com-
penseren.

� Gezinnen van zelfstandigen versus werknemers
Het stelsel van loopbaanonderbreking, dat beperkt wordt tot werknemers, ondersteunt
bedoeld of onbedoeld gezinnen met een zelfstandige activiteit. Enerzijds door dat
een niet te verwaarlozen aandeel mannelijke loopbaanonderbrekers de onderbre-
king gebruikt om zijn deeltijdse zelfstandige activiteit verder uit te bouwen. Ander-
zijds doordat een deel van de loopbaanonderbrekers samenwoont met een zelf-
standige partner: 20% van de vrouwelijke en 12% van de mannelijke voltijdse loop-
baanonderbrekers heeft een zelfstandige partner terwijl slechts 5% van alle loon-
trekkenden met een zelfstandige partner samenwoont. Dit doet de veronderstelling
rijzen dat deze loopbaanonderbrekers de betaalde ‘autonome tijd’ gebruiken om
hun partner in de zaak te helpen. Maar het kan ook dat de werkonderbreking daad-
werkelijk wordt gebruikt voor familiale verantwoordelijkheden. De vraag kan
gesteld worden in welke mate verlofstelsels enkel zouden moeten georganiseerd
worden voor werknemers, terwijl het conflict werk-gezin ook geldt voor zelfstandigen.

� Werknemers in grote ondernemingen versus werknemers in kleine bedrijven
70% van de loopbaanonderbrekers werkt in een onderneming met meer dan 100
werknemers. In zeer kleine ondernemingen (met minder dan 10 werknemers) gaat
slechts 5% van de werknemers in loopbaanonderbreking, terwijl deze kleine bedrij-
ven goed zijn voor 15% van alle werknemers. De ongelijke behandeling van werkne-
mers in grote en kleine bedrijven relativeert de loopbaanonderbreking als een recht
voor alle werknemers.

Deze empirische resultaten geven enige basis om te stellen dat tijdskrediet en loop-
baanonderbreking eerder de ‘insiders’ op de arbeidsmarkt ondersteunen. De
voorzieningen slagen er momenteel te weinig in om (a) een verticale herverdeling
tussen rijk en arm teweeg te brengen, (b) te komen tot gelijkheid tussen man en
vrouw en (c) intergenerationele solidariteit tot stand te brengen ten gunste van de
actieve generatie.
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4. SAMENVATTING EN BELEIDSCONCLUSIES

De Belgische verlofstelsels vormen een casestudy, waarbij verschillende beleids-
niveaus de verantwoordelijkheden inzake betaald verlof realiseren. België heeft een
stevige openbare verzekering (eerste pijler) ontwikkeld voor een tijdskrediet dat
onvoorwaardelijk is wat de redenen voor de loopbaanonderbreking betreft. Iemand
kan verlof opnemen om om het even welke reden: zorg, opleiding, sabbatsverlof,...
De sectorovereenkomsten spelen een belangrijke rol inzake de duur (verlenging tot
maximum vijf jaar) van de loopbaanonderbreking. Behalve een onvoorwaardelijke
verlofregeling zijn er ook in de eerste pijler thematische verloven, die alleen om
specifieke redenen kunnen worden opgenomen, maar gunstigere voorwaarden
hebben. Boven op de federale voorschriften kunnen de gewesten bijkomende
stelsels voorzien. Het geheel leidt tot een relatief complexe set van verschillende
stelsels die regionale en sectorale varianten opleveren aangaande de rechten op
‘betaalde niet-marktarbeidstijd’. Er zijn in België geen ‘privéspaarrekeningen’, wat
bijvoorbeeld wel het geval is in de recente Nederlandse ‘levensloopregeling’. De
Belgische liberale partij heeft een dergelijke (particuliere) derdepijlerregeling
voorgesteld.

Uit een eerste beschrijvende empirische analyse van bestaande administratieve data
blijkt dat de loopbaanonderbrekingen en het tijdskrediet niet geslachtsneutraal zijn:
vooral vrouwen maken er gebruik van. Het aandeel van de mannen is scherp geste-
gen sinds de invoering van het tijdskrediet, niet omdat mannen meer zorgtaken
opnemen maar omdat een groter deel van oudere mannen deeltijds verlof opneemt.
Dit vertaalt zich ook in een verschillend gezinsprofiel van vrouwen en mannen.
Vrouwelijke loopbaanonderbrekers wonen vooral samen met een werkende partner
en hebben (vaak zeer jonge) kinderen ten laste. We kunnen ervan uitgaan dat deze
vrouwen een loopbaanonderbreking nemen om zorg te verstrekken. Bij de man-
nelijke loopbaanonderbrekers, inzonderheid de voltijdse onderbrekers, is een groot
aandeel alleenstaand of woont samen met een niet-werkende partner. Mannen
gebruiken de voltijdse loopbaanonderbreking in belangrijke mate om een activiteit
als zelfstandige op te bouwen. Deeltijdse mannelijke loopbaanonderbrekers hebben
een aanzienlijk ouder leeftijdsprofiel dan vrouwen. Interessant is dat, hoewel de
meeste loopbaanonderbrekers na afloop van het verlof naar de arbeidsmarkt terugk-
eren, een groot deel van hen slechts deeltijds terugkeert. Ten gevolge van het stij-
gende aandeel van oudere werknemers bij de verlofnemers, kan worden verwacht
dat het aantal werknemers dat na afloop van de verlofperiode niet naar de arbeids-
markt terugkeert, in de komende jaren zal toenemen.

Een beschrijvende analyse kan geen evidentie opleveren van de impact van de loop-
baanonderbreking op de lonen. De analyse wees op een verlaging van het mediane
brutoloon na de loopbaanonderbreking, maar door het grote aandeel van oudere
werknemers die na het verlof niet naar de arbeidsmarkt terugkeren en een hoger
loon hebben dan de jongere werknemers die wel naar het werk terugkeren, is het
niet duidelijk of hetzelfde effect zich op individueel niveau voordoet. Bovendien
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worden de lonen onmiddellijk na afloop van het verlof gemeten. Om de impact van
een loopbaanonderbreking op het loon en de toekomstige loopbaan te meten is een
multi-variate analyse nodig. Tevens is een langere duur van het panel noodzakelijk
om de gevolgen voor het inkomen accuraat te meten. Op dit ogenblik loopt het
administratieve panel over een te korte periode, waardoor er te weinig personen
met een voleindigde loopbaanonderbreking worden geregistreerd. Een laatste
beschrijvende maar niettemin belangrijke bevinding van de empirische analyse was
dat – ondanks het overweldigende succes van de loopbaanonderbreking – het opne-
men van de bestaande verlofstelsels niet gelijkmatig over de verschillende bevol-
kingsgroepen verdeeld is. Onze beschrijvende analyses van de huidige herverde-
lingseffecten van de Belgische loopbaanonderbrekingsstelsels wijzen erop dat deze
stelsels in onvoldoende mate (a) een verticale verdeling tussen arm en rijk ten
gevolge van onaangepaste uitkeringsniveaus, (b) gelijkheid van geslachten en (b)
intergenerationele solidariteit ten gunste van de actieve generatie realiseren.

Het tijdskredietsysteem wordt steeds vaker voorwerp van publiek debat om ver-
schillende redenen. Ten eerste zijn het groeiende succes van het tijdskrediet en de
daarmee gepaard gaande uitgaven problematisch in een context van zwakke
economische groei en budgettaire spanningen. Hun succes wijst niettemin op het
feit dat ze voldoen aan reële behoeften van de werkende bevolking. Ten tweede
wordt de onvoorwaardelijke aard van het tijdskrediet steeds meer in vraag gesteld,
zeker gezien de demografische ontwikkelingen die zullen leiden tot een verdere
krapte op de arbeidsmarkt. Uit de empirische analyse is gebleken dat loopbaan-
onderbrekingen niet exclusief worden gebruikt om werk en zorgverant-
woordelijkheden in evenwicht te brengen, maar ook om tal van andere redenen,
zoals het opstarten of verder uitbouwen van een activiteit als zelfstandige. Boven-
dien wordt het bestaande tijdskrediet steeds vaker gebruikt voor (deeltijdse)
vervroegde uittreding: in 2004 was de helft van alle loopbaanonderbrekers ouder
dan 50. Hun aandeel zal wellicht in de komende jaren nog toenemen, door de ver-
grijzing van de bevolking en hun lage uitstapcijfers in vergelijking met de jongere
werknemers. Anderzijds blijft het onduidelijk in welke mate deze deeltijdse stelsels
oudere werknemers stimuleren om langer op de arbeidsmarkt te blijven. De netto-
werkgelegenheidseffecten kunnen ook negatief uitvallen indien meer werknemers
bij afwezigheid van een tijdskrediet langer voltijds aan de slag zouden blijven. Door
deze ontwikkelingen komt de legitimiteit van het tijdskrediet onder druk, aangezien
een beperkt deel van de middelen naar de jonge actieve generatie vloeit als instru-
ment voor een beter evenwicht tussen arbeid en zorg en een aanzienlijk deel naar
de oudere generatie als instrument voor vervroegde uittrede.

Thematische verloven zijn veel minder voorwerp van publiek debat: zij kennen een
groter rechtskarakter en kunnen hogere uitkeringsniveaus afdwingen. Het
vraagstukvan de legitimiteit is in feite nauw verbonden met de vraag welke types
van sociale risico’s de samenleving wil beschermen. Een loopbaanonderbreking
omwille van zorg is iets anders dan een loopbaanonderbreking omwille van oplei-
ding. Sabbatsverlof is nog een andere situatie. Bijgevolg is het misleidend om over
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‘een tijdverzekering’ in het algemeen te praten (zie bijvoorbeeld de groenen in Bel-
gië, Geldof, 2005). Voor het beleidsdebat zou het nuttiger zijn om de tijdsrisico’s
specifiek te benoemen. Zorgverloven, opleidingsverloven, sabbatsverloven hebben
elk een andere rationaliteit. Zij spelen in op verschillende behoeften, vertegen-
woordigen een verschillende legitimiteit en daardoor kunnen er verschillen zijn in
dekking, niveau en duur van de sociale uitkeringen, zoals in het Belgische geval
werd aangetoond. Verschillende beleidsniveaus leiden in het Belgische geval tot
verschillende beleidsprioriteiten, met een algemene minimuminkomensgarantie
voor alle werknemers op het centrale niveau en bijkomende beleid op regionaal,
sectoraal en bedrijfsniveau. Een coherent beleid met het oog op een groter even-
wicht tussen werk en leven vereist nieuwe vormen van coördinatie tussen de ver-
schillende beleidsniveaus.

(Vertaling)
__________
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SOCIALE ZEKERHEID EN DETACHERING 
BINNEN DE EUROPESE UNIE. DE ZAAK
HERBOSCH KIERE: EEN GEMISTE KANS IN DE
STRIJD TEGEN GRENSOVERSCHRIJDENDE
SOCIALE DUMPING EN SOCIALE FRAUDE

DOOR HERWIG VERSCHUEREN (1)

1. INLEIDING

Op 26 januari 2006 velde het Europese Hof van Justitie zijn arrest in de zaak Her-
bosch Kiere NV (2). Deze zaak ging over de betekenis van de E 101-verklaring die
wordt afgeleverd in het kader van de toepassing van Verordening 1408/71 (3). Deze
verordening stelt onder meer de toepasselijke socialezekerheidswetgeving vast in
het geval van een detachering van werknemers binnen de Europese Unie, d.w.z.
werknemers die door een werkgever in een lidstaat worden uitgestuurd om voor
zijn rekening werken te gaan uitvoeren in een andere lidstaat (4). In zulk een situ-
atie blijven deze werknemers onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving van
de uitzendende staat. Het Brusselse Arbeidshof had op 23 december 2004 een aantal
prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie. Iets meer dan een jaar later had
het Hof van Justitie zijn antwoord reeds klaar. Eén en ander was mogelijk omdat in
deze zaak geen mondelinge behandeling werd gehouden en de advocaat-generaal
het niet nodig had gevonden om conclusies te trekken. Het lijkt er dus op dat het
antwoord op de gestelde vragen vanuit gemeenschapsrechtelijk oogpunt vanzelf-
sprekend was, zodat een snelle afhandeling mogelijk werd.

(1) Prof. dr. Herwig Verschueren is docent aan de Universiteit Antwerpen en gastprofessor aan de
Vrije Universiteit Brussel en voormalig ambtenaar bij de Europese Commissie (1992-2004);
Herwig.Verschueren@skynet.be. Deze bijdrage werd afgesloten op 20 juli 2006.
(2) H.v.J., 26 januari 2006, nr. C-2/05, Herbosch Kiere NV, Jur. H.v.J., 2006, p. I-1079. De verwijzing
naar arresten van het Hof van Justitie worden in deze bijdrage één keer volledig weergegeven en ver-
volgens enkel met hun karakteristieke naam (in dit geval het arrest Herbosch Kiere).
(3) Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich bin-
nen de Gemeenschap verplaatsen. Deze verordening werd herhaaldelijk gewijzigd. Een geconsolideerde
versie ervan is te vinden op: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/consleg/1971/R/01971R1408-
20050505-nl.pdf.
(4) Verder in deze bijdragen wordt de eerste lidstaat aangeduid als “uitzendende lidstaat”, de tweede
als “ontvangende lidstaat”.
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Toch roept dit arrest heel wat vragen op. Op juridisch vlak ging deze zaak over de
vraag hoe het ontvangende land kan reageren indien het van oordeel is dat aan de
materiële voorwaarden voor de detachering, en bijgevolg de toepassing van de
socialezekerheidswetgeving van de uitzendende staat, niet is voldaan. Overeenkom-
stig het werklandbeginsel (lex loci laboris) zou in dat geval de socialezekerheids-
wetgeving van het land waar gewerkt wordt, moeten worden toegepast.

Meer in het algemeen situeren deze vragen zich in de problematiek van wat men
“sociale dumping” noemt: het tewerkstellen van werknemers in een lidstaat zonder
dat zij aan de sociale wetgeving van deze lidstaat onderworpen zijn maar aan de
wetgeving van een andere lidstaat die voor de werknemers minder gunstige rechten
biedt en voor hun werkgever goedkoper is. Deze werknemers werken in dat geval
onder de prijs die normaal geldt op de arbeidsmarkt waar zij worden ingezet. Dit
leidt niet enkel tot een behandeling die verschillend is van die van de werknemers
die normaal in de betrokken lidstaat werken, maar het betekent ook een concurrentie-
voordeel voor de betrokken werkgevers t.a.v. de werkgevers die gevestigd zijn in
deze lidstaat. Het gemeenschapsrecht maakt onder bepaalde voorwaarden de
toepassing van het sociaal recht van het uitzendland mogelijk, zowel met betrekking
tot het arbeidsrecht (5) als het socialezekerheidsrecht (6). Verder is het ook
mogelijk dat zelfstandigen zichzelf “detacheren”, waardoor ze onderworpen blijven
aan het socialezekerheidsstelsel van het land waar ze gevestigd zijn (7).

Nochtans heeft deze mogelijkheid de jongste jaren vaak aanleiding gegeven tot
onbegrip bij werknemers en werknemersverenigingen en bij de bevolking in het
algemeen. Dit onbegrip kaderde in de recente spectaculaire toename van het aantal
detacheringen tussen lidstaten, vooral sinds de toetreding op 1 mei 2004 van 10
nieuwe lidstaten. Deze detacheringen beogen onder meer om de beperkingen op
het vrij verkeer van werknemers vanuit 8 van deze nieuwe lidstaten naar de 15 lid-
staten van vóór de toetreding, te omzeilen. Deze laatste lidstaten kunnen immers tot
30 april 2011, onder bepaalde voorwaarden, het vrij verkeer van werknemers uit

(5) Zie Richtlijn nr. 96/71 van de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling
van werknemers met het oog op het verrichten van diensten, PB. L., 21 januari 1997, afl. 18, 1
(verder aangeduid als “detacheringsrichtlijn 96/71”). Deze richtlijn legt de toepassing op van een
“harde kern” van arbeidsrechtelijke bepalingen van de ontvangststaat. Voor het overige blijft het
arbeidsrecht van de uitzendende staat van toepassing. Deze richtlijn werd in het Belgische recht
omgezet door de Wet van 5 maart 2002, B.S. 13 maart 2002. Zie in het algemeen over deze richtlijn
o.m.: Houwerzijl, M.S., De detacheringsrichtlijn. Over de achtergrond, inhoud en implementatie
van richtlijn 96/71/EG, Deventer, Kluwer, 2005, 428 p. en Storme, H. en Bouzoumita, S., “Arbeids-
overeenkomsten in internationaal privaatrecht”, N.j.W., 2005, pp. 290-314. We zullen verder in deze
bijdrage niet in detail ingaan op de arbeidsrechtelijke aspecten van de detachering.
(6) Art. 14 Verordening 1408/71.
(7) Art. 14 bis, lid 1 Verordening 1408/71.
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acht van de nieuwe lidstaten beperken (8). Daardoor kunnen werknemers uit deze
lidstaten niet zomaar op eigen initiatief gaan werken in de betrokken 15 lidstaten.
Deze beperkingen gelden evenwel niet voor het recht op vrij verkeer van diensten.
De detachering van werknemers door ondernemingen die gevestigd zijn in de
nieuwe lidstaten, valt onder de uitoefening van dit recht op vrij verkeer van dien-
sten. Detachering is dan vaak de enige mogelijkheid voor werknemers uit de nieuwe
lidstaten om in de “oude” lidstaten te gaan werken.

Het gemeenschapsrecht bevat een aantal zeer specifieke instrumenten met
betrekking tot de toepasselijkheid van het sociaal recht in het geval van detacherin-
gen. Deze instrumenten, gelezen in samenhang met de rechtspraak van het Hof van
Justitie, beogen een evenwicht te creëren tussen het vergemakkelijken van de uitoe-
fening door de werkgevers van het recht op vrij verrichten van diensten over de
grenzen heen, de sociale bescherming van hun werknemers en het respect voor de
toepassing van de sociale wetgeving van het land waar de werken worden uitgevoerd.
Of men zich nu kan vinden in deze evenwichten of niet, het bewaren van deze
evenwichten staat en valt met de mogelijkheid de naleving ervan te controleren en
af te dwingen. Indien in zulk een politiek gevoelige materie als “sociale dumping”
en “sociale fraude” de naleving van bestaande juridische evenwichten niet effectief
kan worden gegarandeerd, komt natuurlijk het politieke draagvlak voor deze even-
wichten en de legitimiteit van de gemeenschapsrechtsorde waarin ze vertaald zijn,
onder druk.

De zaak Herbosch Kiere is exemplarisch voor deze problematiek. Om een en ander
te duiden zullen we in deze bijdrage vooreerst ingaan op de feiten die aan de grond-
slag liggen van deze zaak (punt 2). Daarna komt het toepasselijk gemeenschapsrecht
aan bod, gesitueerd in zijn bredere juridische context (punt 3). Vervolgens zullen
we een kritische analyse maken van de antwoorden die het Hof van Justitie heeft
gegeven met betrekking tot de mogelijkheden van de instellingen van de ontvan-
gende lidstaat om de naleving van het gemeenschapsrecht te controleren en af te
dwingen (punten 4 en 5). We zullen dan aangeven dat de beperkingen die het Hof
op deze mogelijkheden heeft opgelegd, het zeer moeilijk maken, zoniet onmogelijk, 

(8) Zie voor een gedetailleerde analyse van deze overgangsregeling en de toepassing door België:
Verschueren, H., “Het vrij verkeer van personen in de EU en de toetreding van 10 nieuwe lidstaten:
een juridisch lappendeken vol gaten”, T. Vreemd., 2004, pp. 309-325. België past op werknemers uit
de betrokken lidstaten nog steeds de nationale beperkingen op de toegang tot de arbeidsmarkt toe,
weliswaar met de mogelijkheid tot het versneld afgeven van een arbeidskaart voor de zogenaamde
knelpuntberoepen: zie K.B. van 24 april 2006 tot wijziging van het K.B. van 9 juni 1999 houdende
uitvoering van de wet van 30 april 1990 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers,
naar aanleiding van de verlenging van de overgangsbepalingen die werden ingevoerd bij de toetre-
ding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie, B.S. 28 april 2006 en K.B. van 23 mei 2006 betref-
fende de modaliteiten van indiening van de aanvragen en aflevering van de arbeidsvergunningen en
arbeidskaarten bepaald in artikel 38quater, §3, van het K.B. van 9 juni 1999 houdende uitvoering van
de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers, B.S. 31 mei
2006, ed. 2.

405

SOCIALE ZEKERHEID EN DETACHERING BINNEN DE EUROPESE UNIE. DE ZAAK HERBOSCH KIERE ...

VERSCHUEREN-NED.qxp  15/12/2006  9:49  Pagina 405



om adequaat op te treden tegen het niet-respecteren van de basisvoorwaarden voor
de toepassing van het socialezekerheidsrecht van een andere lidstaat dan die waar
de werken worden uitgevoerd, of zelfs tegen regelrechte misbruiken en gevallen
van fraude.

2. DE  ZAAK HERBOSCH KIERE:  I LLUSTRATIEF  VOOR DE  PROBLEMATIEK VAN
GRENSOVERSCHRIJDENDE DETACHERING EN ONDERAANNEMING

De NV Herbosch Kiere voerde in de loop van 1991 bekistings- en betonwerken uit
op twee werven in Kallo en Zeebrugge. Omdat er een werkpiek was, deed deze
firma een beroep op een Iers bedrijf (I.C.D.S. Contructors) om bijkomende arbeids-
krachten te bezorgen. Dit laatste bedrijf zond, in het kader van een overeenkomst
van onderaanneming, Ierse werknemers naar België om op de werven van Herbosch
Kiere te gaan werken. I.C.D.S. Constructors had voor deze werknemers van de
bevoegde Ierse socialezekerheidsinstelling een E 101-verklaring verkregen
overeenkomstig art. 14, lid 1 Verordening 1408/71 en art. 11, lid 1 Verordening
574/72 (9), ten bewijze dat deze werknemers voor hun werkzaamheden in België
onderworpen bleven aan de Ierse sociale zekerheid (10).

De Belgische inspectie van sociale wetten had op 12 oktober 1992 een proces-ver-
baal opgemaakt waarbij werd vastgesteld dat Herbosch Kiere als gebruiker werkne-
mers tewerkstelde die door I.C.D.S. Constructors ter beschikking waren gesteld en
waarover Herbosch Kiere gezag uitoefende. Het zou hier gaan om een verboden
terbeschikkingstelling in de zin van art. 31 §1 van de Wet van 24 juli 1987 (11).
Krachtens art. 31 §3 van deze wet zouden de gebruiker (in casu Herbosch Kiere) en
de betrokken werknemers verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst van
onbepaalde tijd. Op grond van dit P.V. ging de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid
(RSZ) ervan uit dat de betrokken werknemers niet meer verbonden waren met hun
oorspronkelijke Ierse werkgever en dat de detacheringsbepalingen van art. 14, lid 1
Verordening 1408/71 niet meer toepasselijk waren, ondanks het feit dat deze
werknemers over een E 101-verklaring beschikten. De RSZ onderwierp hen voor
deze periode aan de Belgische sociale zekerheid en dwong Herbosch Kiere tot de
betaling van bijdragen ten belope van 3.647.567 BEF.

(9) Verordening (EEG) nr. 574/72 van de Raad van 21 maart 1972 tot vaststelling van de wijze van
toepassing van verordening (EEG) nr. 1408/71. Ook deze verordening werd herhaaldelijk gewijzigd.
Voor een geconsolideerde versie ervan zie: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/cons-
leg/1972/R/01972R0574-20060228-nl.pdf.
(10) Zulk een verklaring moet afgegeven worden door de organen die door de lidstaten zijn
aangewezen. Deze organen zijn opgesomd in Bijlage 10 van Verordening 574/72. Zij worden verder
aangeduid als “bevoegde organen”.
(11) Wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking
stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, B.S. 20 augustus 1987. De betrokken bepaling
werd gewijzigd door de Wet van 12 augustus 2000, B.S. 31 augustus 2000, err. B.S. 25 januari 2001.
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Herbosch Kiere vorderde voor de Arbeidsrechtbank van Brussel de terugbetaling
van deze bijdragen. In zijn vonnis van 26 oktober 2001 verklaarde deze rechtbank
de vordering gegrond. De Brusselse Arbeidsrechtbank baseerde zich hierbij op de
rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaken Fitzwilliam (12) en Banks (13)
waarin het Hof van Justitie duidelijk heeft gesteld dat de afgifte van een E 101-ver-
klaring een vermoeden schept ten aanzien van de ontvangende staat dat de gede-
tacheerde werknemers (of zelfstandigen) regelmatig zijn aangesloten bij de
socialezekerheidsregeling van de uitzendende staat.

De RSZ ging in beroep bij het Arbeidshof. Het Brusselse Arbeidshof worstelde met
de vraag of de rechtspraak van het Hof van Justitie in de zaken Fitzwilliam en
Banks over de beperkte mogelijkheden voor de socialezekerheidsinstelling van de
ontvangststaat om een E 101-verklaring naast zich neer te leggen, ook zou gelden
voor de rechters in de betrokken staat. De rechtelijke macht zou in deze context
niet zonder meer kunnen worden gelijkgesteld met een socialezekerheidsinstelling
die betrokken partij is en geldelijke belangen heeft in het conflict. Het Arbeidshof
vroeg zich dan ook af of het bevoegd was om na te gaan of de E 101-verklaring nog
wel beantwoordde aan de realiteit op de werf, met name het bestaan van een orga-
nische band tussen de detacherende onderneming en de gedetacheerde werkne-
mers. Zonder zulk een organische band is niet aan de basisvoorwaarde voor de
detachering overeenkomstig art. 14, lid 1 Verordening 1408/71 voldaan. De vraag
stelde zich dan ook of de nationale rechter, vaststellende de feiten zoals ze zich
voordoen op het grondgebied van de betrokken lidstaat, het bestaan van een E 101-
verklaring die niet meer overeenkomt met deze feiten, naast zich neer kan leggen
en kan besluiten tot de toepassing van het socialezekerheidsrecht van het werkland.

De taak van de rechter in deze discussie was nog niet aan bod gekomen in de recht-
spraak van het Hof van Justitie. Wel had het Belgische Hof van Cassatie in een arrest
van 2 juni 2003 reeds gesteld dat de rechter van de lidstaat van tewerkstelling niet

(12) H.v.J., 10 februari 2000, nr. C-202/97, Fitzwilliam, Jur. H.v.J., 2000, p. I-883. De inhoud van dit
arrest komt verder in deze bijdrage nog uitgebreid aan bod. In deze zaak ging het eveneens om een
Iers uitzendkantoor dat werknemers, voornamelijk in de land- en tuinbouwsector, had tewerkgesteld
in Nederland. Het Nederlandse bevoegde socialezekerheidsorgaan was van oordeel dat aan de
detacheringsvoorwaarden niet was voldaan ondanks het feit dat voor deze werknemers een E 101-
verklaring was afgegeven, en dat daardoor het Ierse recht niet van toepassing kon blijven op de
betrokken werknemers. Het betrokken orgaan was overgegaan tot het heffen van bijdragen, ondanks
het feit dat het uitzendkantoor voor deze werknemers over een door het Ierse orgaan afgeleverde E
101-verklaring beschikte.
(13) H.v.J., 30 maart 2000, nr. C-178/97, Banks, Jur. H.v.J., 2000, p. I-2005. De inhoud van dit arrest
komt verder in deze bijdrage eveneens nog uitgebreid aan bod. In deze zaak ging het om iemand die
in het Verenigd Koninkrijk als zelfstandige verzekerd was en tijdelijk zijn werk (als operazanger) ging
uitoefenen in België. Het Belgische bevoegde socialezekerheidsorgaan was evenwel van oordeel dat
deze zelfstandige niet aan de detacheringsvoorwaarden voldeed ondanks het feit dat hij van het
Britse bevoegde orgaan een E 101-verklaring had verkregen, en was overgegaan tot het innen van bij-
dragen via de Belgische werkgever van de operazanger.
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bevoegd is om de geldigheid en waarachtigheid van de E 101-verklaring te beoordelen (14).

Het Arbeidshof wilde evenwel de stelling van het Hof van Justitie hierover kennen
en stelde een aantal vragen over de rol van de rechter van de ontvangende staat,
met name of deze rechter het bestaan van de organische band tussen de uitzen-
dende onderneming en de gedetacheerde werknemer mag beoordelen en indien uit
de feiten blijkt dat deze band niet of niet meer bestaat, of hij de E 101-verklaring
naast zich neer mag leggen.

Het antwoord van het Hof van Justitie luidde als volgt:
“Zolang de E 101-verklaring die is afgegeven, overeenkomstig artikel 11, lid 1,
sub a, van verordening (…) 574/72 (…), niet is ingetrokken of ongeldig verklaard
door de autoriteiten van de lidstaat van afgifte, bindt zij het bevoegde orgaan en
de rechterlijke instanties van de lidstaat waarin de werknemers zijn gede-
tacheerd. Bijgevolg is een rechterlijke instantie van de lidstaat van ontvangst van
deze werknemers niet bevoegd de geldigheid na te gaan van een E 101-verklaring
wat betreft de staving van de feiten op grond waarvan een dergelijke verklaring
is afgegeven, met name het bestaan tijdens de detacheringsperiode van een
organische band, in de zin van artikel 14, lid 1, sub a, van verordening (…)
1408/71(…), tussen de in een lidstaat gevestigde onderneming en de werknemers
die zij op het grondgebied van een andere lidstaat heeft gedetacheerd.”

De rechterlijke instanties van de ontvangststaat lijken door dit arrest buitenspel te
worden gezet in de controle op de naleving van de bepalingen van Verordening
1408/71 en Verordening 574/72 met betrekking tot detachering. Dit antwoord leid-
de tot gefronste wenkbrauwen en ontgoocheling bij heel wat betrokkenen in de
controle op sociale dumping en sociale fraude.

We zullen nu verder in deze bijdrage ingaan op de juridische en beleidsmatige vra-
gen die zich rond dit arrest stellen.

(14) Cass., 2 juni 2003, niet gepubliceerd, nr. RC03622-1. In deze zaak ging het eveneens om een
geval van een verboden terbeschikkingstelling in de zin van art. 31 §1 van de Wet van 24 juli 1987.
Met name ging het (eens te meer) om Ierse werknemers die door een Iers uitzendkantoor ter
beschikking waren gesteld aan een Belgische werkgever, een terbeschikkingstelling die volgens het
Arbeidshof verboden was omdat de Belgische gebruiker gezag uitoefende over de betrokken werkne-
mers. De vraag die evenwel in de voorziening in Cassatie aan de orde werd gesteld, was of de
toepassing van art. 31 §4 Wet 24 juli 1987 op grond waarvan de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk is
voor onder meer de sociale bijdragen, zou kunnen worden afgewend door het feit dat de betrokken
werknemers over een Ierse E 101-verklaring beschikten. Voortbouwend op de rechtspraak van het
Hof van Justitie in de zaak Fitzwilliam, was het Hof van Cassatie op de eerste plaats van oordeel dat
de betrokken werknemers, zolang de E 101-verklaring niet is ingetrokken, aan de Ierse socialezeker-
heidswetgeving zijn onderworpen, waardoor art. 31 §4 Wet van 24 juli 1987 niet kan worden
toepast. Maar bovendien stelde het Hof van Cassatie dat de rechter van de lidstaat van tewerkstelling
niet bevoegd is om de geldigheid en de waarachtigheid van de E 101-verklaring te beoordelen. De
hiernavolgende kritische opmerkingen over de houding van het Hof van Justitie in het arrest Her-
bosch Kiere betreffen dus ook deze stelling van het Belgische Hof van Cassatie.
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3. HET TOEPASSELIJKE GEMEENSCHAPSRECHT

3.1. DE CONTEXT VAN DE COMMUNAUTAIRE SOCIALEZEKERHEIDSCOORDINATIE
De discussie over welk socialezekerheidsrecht toepasselijk is bij detachering van
werknemers en zelfstandigen binnen de Europese Unie, situeert zich in het kader
van de communautaire instrumenten ter coördinatie van de nationale socialezeker-
heidsstelsels. Zulk een coördinatie is noodzakelijk ter ondersteuning om de uitoefe-
ning van het recht op vrij verkeer door werknemers en dienstverleners en de vrije
vestiging van zelfstandigen (zie art. 39, 43 en 49 EG-Verdrag). De Europese wetgever
kreeg in het Verdrag van Rome via het toenmalige art. 51 (thans art. 42 EG-Verdrag)
uitdrukkelijk de opdracht de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten zo te
coördineren dat de uitoefening van het vrij verkeer door de werknemers niet zou
leiden tot een verlies van socialezekerheidsrechten. Dit laatste zou ongetwijfeld een
belemmering zijn voor de uitoefening van het vrij verkeer (15). De bedoeling van
deze coördinatie is enkel om de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten zo met
elkaar te coördineren dat eventuele negatieve gevolgen van de verschillen tussen
deze stelsels voor de migrerende persoon worden weggewerkt. Het is niet de
bedoeling van deze coördinatie om de stelsels op enige wijze te harmoniseren of
nader tot elkaar te brengen. Ze raakt niet aan de materiële en formele verschillen
tussen de socialezekerheidsstelsels van de onderscheiden lidstaten en dus ook niet
aan de verschillen in de rechten van de aldaar werkzame personen (16). Dit
betekent dat migratie tussen de lidstaten zowel kan leiden tot een betere als tot een
minder uitgebreide sociale bescherming al naargelang van het stelsel dat geldt in de
lidstaat waar de betrokkene gaat werken (17).

Het Hof van Justitie heeft evenwel herhaaldelijk gesteld dat hoewel het elke lidstaat
vrijstaat in zijn wetgeving de voorwaarden vast te stellen voor verstrekkingen op het
gebied van sociale zekerheid, de lidstaten bij de uitoefening van deze bevoegdheid
het gemeenschapsrecht moeten eerbiedigen (18). Het gemeenschapsrechtelijk vrij
verkeer van personen en diensten legt dan ook op dat door de toepassing van de
socialezekerheidswetgeving van de lidstaten er geen ongerechtvaardigde belem-
meringen worden gecreëerd op de uitoefening van deze rechten (19).

(15) Dit uitgangspunt werd herhaaldelijk door het Hof van Justitie bevestigd. Zie o.m. H.v.J., 9 decem-
ber 1993, nr. C-45/92, C-46/92, Lepore en Scamuffa, Jur. H.v.J., 1993, p. I-6497, punt 21; H.v.J., 5 okto-
ber 1994, nr. C-165/91, Van Munster, Jur. H.v.J., 1994, p. I-4661, punt 27 en H.v.J., 22 november 1995,
nr. C-443/93, Vougioukas, Jur. H.v.J., 1995, p. I-4033, punt 39. Voor een uitgebreid overzicht van de
rechtspraak van het Hof van Justitie m.b.t. de sociale zekerheid zie: Verschueren, H., “Europese en
internationale sociale zekerheid”, in Van Regenmortel, A. (ed.), Overzicht rechtspraak en rechtsleer
sociale zekerheid, Deel I, Algemeen Deel, Brugge, Die Keure, 2006, te verschijnen.
(16) Zie o.m. H.v.J., 15 januari 1986, nr. 41/84, Pinna, Jur. H.v.J., 1986, p. 1, punt 20 en H.v.J., 30
januari 1997, nr. C-340/94, De Jaeck, Jur. H.v.J., 1997, p. I-461, punt 18 en zeer recent nog H.v.J., 9
maart 2006, zaak C-493/04, Piatkowski, niet gepubliceerd, punten 19-20 en H.v.J., 18 juli 2006, nr. C-
50/05, Nikula, niet gepubliceerd, punt 20.
(17) Zie o.m. H.v.J., 19 maart 2002, nrs. C-393/99 en C-394/99, Hervein en Hervillier, Jur. H.v.J.,
2002, p. I-2829, punten 50-51 en de aldaar geciteerde vroegere rechtspraak.
(18) Voor een uitdrukkelijke bevestiging hiervan zie o.m. H.v.J., 28 april 1998, nr. C-158/96, Kohll,
Jur. H.v.J., 1998, p. I-1931, punten 17-18 en nog onlangs H.v.J., 16 mei 2006, nr. C-372/04, Watts,
niet gepubliceerd, punt 92.
(19) Zie eveneens H.v.J., 26 januari 1999, nr. C-18/95, Terhoeve, Jur. H.v.J., 1999, p. I-345. 409
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De Europese wetgever heeft met het oog hierop een uitgebreid coördinatiestelsel
uitgewerkt. Op dit moment geldt Verordening 1408/71 en de toepassingsverorde-
ning 574/72 die sinds 1981 ook van toepassing zijn op zelfstandigen. Binnen afzien-
bare tijd zullen deze vervangen worden door de nieuwe Verordening 883/2004, die
reeds door de gemeenschapswetgever is goedgekeurd (20), maar die maar van
toepassing zal worden indien ook de toepassingsverordening zal zijn goedgekeurd
en in werking zal zijn getreden (21) (22).

3.2. HET “WERKLANDBEGINSEL” ALS UITGANGSPUNT VOOR DE VASTSTELLING VAN
DE TOEPASSELIJKE SOCIALEZEKERHEIDSWETGEVING
Een van de belangrijkste taken van dit coördinatiestelsel is de vaststelling van de
toepasbare wetgeving in een grensoverschrijdende situatie. De allereerste bedoeling
hiervan is het vermijden dat een persoon in zulk een situatie onderworpen zou zijn
aan meer dan één wetgeving, of aan geen enkele, wat in beide gevallen een belem-
mering op het vrij verkeer van personen zou betekenen. Deze regels zijn vastgelegd
in Titel II van Verordening 1408/71. Deze bepalingen hebben niet alleen tot doel de
gelijktijdige toepassing van verschillende nationale wettelijke regelingen en de
mogelijke complicaties daarvan te voorkomen, maar ook te beletten dat binnen de
werkingssfeer van verordening 1408/71 vallende personen wegens het ontbreken
van een toepasselijke wettelijke regeling geen enkele socialezekerheidsbescherming
zouden genieten (23).

(20) Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betref-
fende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB. L., 7 juni 2004, afl. 200, 1. Zie over deze
nieuwe verordening de verschillende bijdragen in B.T.S.Z, 2004, nr. 4, pp. 643-737; Jorens, Y., “De
nieuwe EG-verordening 1408/71 inzake de sociale zekerheid van migrerende personen: naar een
vereenvoudiging en modernisering?”, T.S.R., 2004, pp. 193-231 en Pennings, F., “De modernisering
en de vereenvoudiging van de coördinatie van de sociale zekerheid”, S.M.A., 2005, pp. 106-116.
(21) Zie art. 91 Verordening 883/2004. De Europese Commissie heeft begin 2006 bij de Raad en het
Europees Parlement een voorstel van toepassingsverordening ingediend: COM(2006)16, PB.C., 18
maart 2006, afl. 67, 38. Verwacht wordt dat deze nieuwe wetgeving in de loop van 2008 van toepass-
ing zal worden.
(22) Verordening 1408/71 is ook van toepassing op personen die geen onderdanen zijn van de lid-
staten. Deze categorie werd expliciet onder het personele toepassingsgebied van Verordening
1408/71 gebracht door Verordening 859/2003 van 14 mei 2003, PB.L., 20 mei 2003, afl. 124, 1. Dit
betekent dat de detacheringsbepalingen van Verordening 1408/71 ook van toepassing zijn op
werknemers en zelfstandigen die geen EU-onderdanen zijn, maar die legaal in een lidstaat wonen.
(23) Zie o.m. H.v.J., 4 oktober 1991, nr. C-196/90, De Paep, Jur. H.v.J., 1991, p. I-4815, punt 18;
H.v.J., 11 juni 1998, nr. C-275/96, Kuusijärvi, Jur. H.v.J., 1998, p. I-3419, punt 28 en H.v.J., 3 mei
2001, nr. C-347/98, Commissie t. België, Jur. H.v.J., 2002, p. I-3327, punt 27 en arrest Fitzwilliam,
punt 20.
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Men spreekt in de literatuur van de sterke en exclusieve werking van deze aanwijs-
regels (24). De lidstaten bepalen wel zelf onder welke voorwaarden het recht op of
de verplichting tot aansluiting bij een stelsel van sociale zekerheid of een bepaalde
tak van een dergelijk stelsel ontstaat (25). Maar de door een lidstaat vastgestelde
voorwaarden voor aansluiting bij een stelsel van sociale zekerheid mogen niet tot
gevolg hebben dat personen op wie de betrokken wettelijke regeling krachtens
Verordening 1408/71 van toepassing is, buiten de werkingssfeer van deze wettelijke
regeling vallen (sterke werking) (26). Bovendien is in beginsel slechts de wetgeving
van één lidstaat van toepassing. Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd door art. 13, lid 1
Verordening 1408/71 en door de rechtspraak van het Hof van Justitie (27). Dit
beginsel heeft ook als belangrijk gevolg voor zowel werknemers als hun werkgevers
dat enkel in één lidstaat bijdragen moeten worden betaald, zelfs indien betrokkene
in meer dan één lidstaat werkt (28). De eenheid van toepasbare wetgeving moet dus
ondermeer vermijden dat werkgevers en werknemers bijdragen moeten betalen in
meer dan één lidstaat (29).

Met betrekking tot de regels inzake de vaststelling van de toepasbare wetgeving is
het principe de toepassing van de wetgeving van het werkland (lex loci laboris).
Art. 13, lid 2, sub a) stelt uitdrukkelijk dat op degene die op het grondgebied van
een lidstaat als werknemer werkt, onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving
van die lidstaat, ook al woont hij op het grondgebied van een andere lidstaat of ook
al is zijn werkgever gevestigd is in een andere lidstaat. Voor zelfstandigen geldt het-
zelfde uitgangspunt: zij zijn onderworpen aan de wetgeving van de lidstaat waar zij
hun beroepsactiviteiten uitoefenen, ook al wonen ze elders (art. 13, lid 2, sub b).
Deze keuze voor het werkland was in de Europese Economische Gemeenschap met
zes lidstaten een logische keuze, rekening houdend met het Bismarckiaanse karakter
van de stelsels van deze oorspronkelijke lidstaten. Later kwam dit werklandbeginsel

(24) Cornelissen, R., De Europese Verordening inzake sociale zekerheid, Antwerpen, Maklu, 1984,
p. 144 e.v. (waarin deze leer van de sterke en exclusieve werking voor het eerst werd uitgewerkt);
De Pauw, B. en Van Limberghen G., “Aanduiding van de toepasselijke socialezekerheidswetgeving”,
T.S.R. 2004, pp. 646-649; Jorens, Y., Wegwijs in het Europees sociaal zekerheidsrecht, Brugge, Die
Keure, 1992, pp. 60-64; Keunen, F.W.M., Schets van het Europees socialezekerheidsrecht, Lelystad,
Koninklijke Vermande, 2001, pp. 91-100; Pennings, F., Grondslagen van het Europese socialezeker-
heidsrecht, Deventer, Kluwer, 2005, pp. 84-88; Pieters, D. en Schoukens, P., “Posting and Article 17
agreements. Some comments”, in Schoukens, P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination,
Leuven, ACCO, 1997, p. 93; Van Der Steen, I., Grensarbeid en sociale zekerheid, Deventer, Kluwer,
losbladig, XII-6; Van Raepenbusch, La sécurité sociale des travailleurs européens, Brussel, De Boeck
en Larcier, 2001, pp. 92-97.
(25) Arrest Kuursijärvi, punt 29 en de aldaar aangehaalde vroegere rechtspraak.
(26) Zie bijvoorbeeld H.v.J., 3 mei 1990, nr. C-2/89, Kits van Heijningen, Jur. H.v.J., 1990, p. I-1755,
punten 19-20.
(27) Zie o.m. H.v.J., 12 juni 1986, nr. 302/84, Ten Holder, Jur. H.v.J., 1986, p. 1821, punt 22 en
H.v.J., 10 juli 1986, nr. 60/85, Luyten, Jur. H.v.J., 1986, p. 2365.
(28) Weliswaar op het gehele inkomen; zie art. 14 quinquies, lid 1.
(29) Mavridis, P., “Détachement des travailleurs dans l’Union européenne: le juge national, arbitre ou
soumis au principe du pays d’origine?”, J.T.T., 2006, p. 230. Zie tevens H.v.J., 13 oktober 1976, nr.
102/76, Perenboom, Jur. H.v.J., 1976, p. 815.
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onder druk, vooral dan bij de toetreding van lidstaten met een socialezekerheids-
stelsel dat veeleer op woonplaats is gebaseerd (Beveridgiaans en Noors model) zoals
die van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Zweden en Finland. Verder
evolueerden de stelsels in de meeste lidstaten naar een mengvorm (30).

Toch bleef bij de aanwijsregels van de Europese coördinatie het werklandbeginsel
overeind, ook bij de recente hervorming via Verordening 833/2004 (31). Dit had
onder meer te maken met het feit dat er nog steeds een grote diversiteit bestaat
tussen de stelsels van de lidstaten met betrekking tot de vraag of de werkplaats
eerder dan de woonplaats bepalend is voor de toepasselijkheid van een stelsel, en er
dus geen duidelijke eensgezindheid kon worden gevonden in de ene of de andere
richting. Maar meer fundamenteel heeft de blijvende keuze voor het werklandbegin-
sel te maken met de juridische context waarin de Europese socialezekerheidscoördi-
natie zich bevindt, met name het mogelijk maken van het vrij verkeer van werkne-
mers. Een van de basisuitgangspunten van dit recht op vrij verkeer is het verbod op
discriminatie op grond van nationaliteit door de lidstaat waar de migrerende
werknemer werkt (art. 39, lid 2 EG-Verdrag). Dit verbod slaat in de eerste plaats op
alle loon- en arbeidsvoorwaarden die in het gastland gelden, maar ook op de
socialezekerheidsrechten (32). Het werklandbeginsel is dus een uitdrukking van het
uitgangspunt dat een migrerende werknemer in de lidstaat waar hij werkt, dezelfde
rechten moet krijgen als de werknemers van die lidstaat (33). Dit uitgangspunt is
niet alleen een uitdrukking van het recht op gelijke behandeling van migrerende
werknemers met de sedentaire werknemers in een lidstaat. Het beoogt ook oneer-
lijke concurrentie te verhinderen tussen werkgevers in een lidstaat die verplicht de
loon- en arbeidsvoorwaarden inclusief de sociale zekerheid van die lidstaat op hun
werknemers moeten toepassen, en die werkgevers uit een andere lidstaat die in de
eerste lidstaat werknemers zouden tewerkstellen aan voorwaarden die lager liggen
dan die er gelden voor de aldaar gevestigde werknemers. De steeds toenemende
verschillen inzake sociale bescherming tussen de lidstaten, ondermeer na de uitbrei-
ding met 10 nieuwe lidstaten op 1 mei 2004, versterkt nog deze doelstelling. Deze
uitgangspunten hebben ervoor gezorgd dat op het werklandbeginsel, ondanks de
kritiek het nu reeds bijna 50 jaar overeind staat (34).

(30) Zie over de discussie over het werklandbeginsel o.m. Pennings, F., “Co-ordination of social secu-
rity on the basis of the State-of-employment principle: Time for an alternative?”, C.M.L. Rev., 2005,
pp. 67-89; Pieters, D., “Towards a Radical Simplification of Social Security Co-ordination”, in
Schoukens, P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, Leuven, ACCO, 1997, pp. 189-194
en Van Raepenbush, S., o.c., p. 89.
(31) Voor een kritische benadering hiervan zie Pieters, D., “Kritische situering van de hervorming
van de Europese coördinatieverordening”, B.T.S.Z., 2004, pp. 657-669.
(32) Zie o.m. het hoger geciteerde arrest Pinna.
(33) Van Raepenbusch, S., “Le champ d’application personnel du règlement (C.E.E.) no 1408/71 et la
citoyenneté européenne: du travailleur migrant au citoyen européen”, J.T.T., 1997, pp. 6-7. Dat het
beginsel van gelijke behandeling ook richtinggevend is voor de regels m.b.t. de vaststelling van de
toepasselijke wetgeving werd door het Hof onderstreept in o.m.: H.v.J., 8 maart 2001, nr. C-68/99,
Commissie t. Duitsland, C-68/99, Jur. H.v.J., 2001, p. I-1865, punten 22 en 23; H.v.J., 26 mei 2005,
C-249/04, Allard, Jur. H.v.J., p. I-4535, punt 31 en arrest Piatkowski, punt 19.
(34) Het werklandbeginsel was reeds opgenomen in de voorloper op Verordening 1408/71, namelijk
Verordening nr. 3 van 25 september 1958, PB., 16 december 1958, afl. 30, p. 561.412
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3.3. UITZONDERING OP HET WERKLANDBEGINSEL: DE DETACHERING

3.3.1. Uitgangspunten
Het werklandbeginsel kent een aantal uitzonderingen, geïnspireerd door de speci-
fieke omstandigheden waarin ze zich voordoen, zoals bijvoorbeeld in de gevallen
van het tegelijk uitoefenen van werkzaamheden in meer dan één lidstaat.

Een van de belangrijkste uitzondering op het werklandbeginsel is de detachering
onder de voorwaarden die zoals voorzien zijn door art. 14 en 14 bis Verordening
1408/71. Art. 14, lid 1 Verordening 1408/71 stelt dat op degene die op het grondge-
bied van een lidstaat werkzaamheden in loondienst verricht voor een onderneming
waaraan hij normaal verbonden is, en door deze onderneming gedetacheerd wordt
op het grondgebied van een andere lidstaat om aldaar voor haar rekening arbeid te
verrichten, aan de wetgeving van de eerste lidstaat onderworpen blijft. De voor-
waarde is wel dat de te verwachten duur van die arbeid niet meer dan twaalf maan-
den bedraagt en dat de betrokkene niet wordt uitgezonden ter vervanging van een
andere persoon wiens detachering beëindigd is. De periode van twaalf maanden
kan, na toestemming door de bevoegde autoriteit van de ontvangende staat, worden
verlengd voor maximaal een nieuwe periode van twaalf maanden indien de werk-
zaamheden door onvoorziene omstandigheden de oorspronkelijke voorziene tijds-
duur overschrijden.

Voor zelfstandigen voorziet art. 14 bis, lid 1 Verordening 1408/71 een gelijkaardige
regel: degene die op het grondgebied van een lidstaat gewoonlijk werkzaamheden
anders dan in loondienst uitoefent en op het grondgebied van een andere lidstaat
arbeid verricht waarvan de verwachte duur niet meer dan twaalf maanden bedraagt,
blijft onderworpen aan de toepassing van de socialezekerheidswetgeving van de
eerste lidstaat. Ook voor zelfstandigen kan een verlenging tot maximaal twaalf maan-
den worden gevraagd.

Deze bepalingen hebben het voorwerp uitgemaakt van verschillende besluiten van
de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van migrerende werkne-
mers. Op dit moment geldt Besluit nr. 181 van 13 december 2000 (35).

(35) Besluit nr. 181 van 13 december 2000 betreffende de uitlegging van artikel 14, lid 1, artikel 14
bis, lid 1 en artikel 14 ter, lid 1 en lid 2 van Verordening (EG) nr. 1408/71 van de Raad betreffende de
wetgeving die van toepassing is op de gedetacheerde werknemers en zelfstandigen die tijdelijk
werken buiten de bevoegde lidstaat, PB.L. 14 december 2001, afl. 329, 73, verder aangeduid als
“Besluit nr. 181”. De besluiten van deze Administratieve Commissie hebben evenwel geen normatief
karakter en kunnen derhalve niet bepalend zijn voor de uitlegging van de bepalingen van de veror-
dening. Zie H.v.J., 14 mei 1981, nr. 98/80, Romano, Jur. H.v.J., 1981, p. 1241, punt 20; H.v.J., 5 juli
1988, nr. 21/87, Borowitz, Jur. H.v.J., 1988, p. 3715, punt 19 en arrest Fitzwilliam, punt 32. Besluit
nr. 181 is evenwel richtinggevend voor de interpretatie van de genoemde bepalingen (zie arrest
Fitzwilliam, punt 32), onder meer omdat het een poging is tot codificatie van de rechtspraak van
het Hof van Justitie. Zie verder over deze Administratieve Commissie onder punt 5.2.2.2.
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Deze bepalingen worden in Verordening 1408/71 betiteld als “bijzondere regels”
(36). Het Hof van Justitie heeft het over een “uitzondering” op het werklandbeginsel
van art. 13, lid 2 Verordening 1408/71 (37) en ook in de rechtsleer worden ze
meestal als een uitzondering aangeduid (38). Dit betekent dat deze regel enkel bij
wijze van uitzondering kan worden toegepast en in de mate dat de betrokken situ-
atie voldoet aan de voorwaarden voor de toepassing en de bedoeling ervan.

De bedoeling is op de eerste plaats om te vermijden dat door de strikte toepassing
van het werklandbeginsel, een kortstondige en tijdelijke tewerkstelling in een
bepaalde lidstaat, terwijl de betrokken werknemer of zelfstandige normaal in een
andere lidstaat werkt, zou leiden tot een even kortstondige en tijdelijke wijziging
van het toepasselijke socialezekerheidsrecht. Dit zou niet alleen kunnen leiden tot
administratieve complicaties (39), maar ook tot een verzekeringsbreuk die voor
betrokkene nadelig zou kunnen uitvallen. Vele stelsels kennen immers geen voorde-
len toe aan korte aansluitings- of verzekeringsperioden (40). De toepassing van
het werklandbeginsel zou dan een belemmering van het vrij verkeer van

(36) Zie de titels onder art. 14 en art. 14 bis.
(37) H.v.J., 17 december 1970, nr. 35/70, Manpower, Jur. H.v.J., 1970, p. 1251, punt 10; arrest
Fitzwilliam, punten 28 en 30 en H.v.J., 9 november 2000, nr. C-404/98, Plum, Jur. H.v.J., 2000, p. I-
9379, punt 14. Ook Besluit nr. 181 spreekt in zijn overweging (2) over een uitzondering op de
algemene regel van het werklandbeginsel.
(38) Cornelissen, R., “Detachering binnen de Europese Gemeenschap: juridisch kader”, in Van
Regenmortel, A. en Jorens, Y. (eds.), Internationale detachering, Brugge, Die Keure, p. 19; De
Pauw, B. en Van Limberghen, G., l.c., pp. 664-665; Jorens, Y., o.c., pp. 66-67; Jorens, Y. en Hajdu J.,
Training and Reporting on European Social Security (TRESS). European Report 2005, 27 (te vin-
den op: http://www.tress-network.org/TRESS); Keunen, F.W.M., o.c., p. 116; Mavridis, P., La sécu-
rité sociale à l’épreuve de l’intégration européenne, Brussel, Bruylant, 2003, p. 443; Pieters, D. en
Schoukens, P., l.c., pp. 96-97; Van Der Steen, I., o.c., XII-23. Anderen houden het bij “bijzondere
regels”: Van Raepenbusch, S., o.c., p. 97.
(39) Zie H.v.J., 17 mei 1984, nr. 101/93, Brusse, Jur. H.v.J., 1984, p. 2223, punt 16; arrest Manpower,
punt 10. 
(40) Dit argument gebruikte het Hof in het arrest Manpower uit 1970, maar herhaalde het later niet
meer. De regels inzake samentelling van tijdvakken die in Verordening 1408/71 zijn opgenomen,
zouden het risico van verlies van rechten voor korte verzekeringsperioden moeten wegnemen of ver-
minderen. Enkel art. 48 Verordening 1408/71 laat nog toe dat lidstaten m.b.t. pensioenen in
bepaalde omstandigheden geen rekening houden met verzekeringsperioden van minder van een jaar.
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werknemers en dienstverleners kunnen zijn (41). Wat de dienstverlening betreft,
gaat het hier niet alleen om een zelfstandige die tijdelijk werken gaat uitvoeren in
een andere lidstaat dan diegene waar hij gewoonlijk werkt, maar ook om de
werkgever van de betrokken werknemers die diensten gaat verrichten in die andere
lidstaat. De bedoeling is dus onder meer om het vrij verkeer van werknemers en
dienstverleners te vergemakkelijken, waardoor deze uitzondering niet te restrictief
zou mogen worden geïnterpreteerd (42).
Wel betekenen deze regels dat de betrokken werknemer zich niet zal kunnen
beroepen op het recht op gelijke behandeling met de werknemers van de lidstaat
waar hij zijn werkzaamheden uitvoert. Dit recht op gelijke behandeling is een essen-
tieel onderdeel van het recht op vrij verkeer en uitzonderingen hierop kunnen dan
ook enkel aanvaard worden indien zij gerechtvaardigd zijn. Verder kan de toepas-
sing van het socialezekerheidsstelsel van een andere lidstaat dan deze waar de
werkzaamheden worden uitgeoefend, tot een concurrentieel voordeel leiden voor
de uitzendende onderneming ten overstaan van de ondernemingen die gevestigd
zijn in de ontvangende lidstaat. Daardoor kan er een neerwaartse druk worden uit-
geoefend op het niveau van sociale bescherming in de ontvangende lidstaat (43). De

(41) Arrest Manpower, punten 11-12; arrest Fitzwilliam, punten 28-31; arrest Plum, punt 19 en
Overweging (2) en (5) van Besluit nr. 181. Zie eveneens: Keunen, F.W.M., o.c., pp. 116-117; Van Der
Steen, I., o.c., XII-15. Opvallend is dat m.b.t. de toepassing van loon- en arbeidsvoorwaarden de
tijdelijke of zelfs gelijktijdige toepassing van het arbeidsrecht of delen van het arbeidsrecht van meer
dan één lidstaat niet als een onoverkomelijke belemmering op het vrij verkeer van dienstverleners
wordt beschouwd. Inderdaad de detacheringsrichtlijn 96/71 maakt het mogelijk dat in de gevallen
van detachering zoals ze in deze richtlijn worden omschreven (waaronder ook de situaties vallen
waarop art. 14, lid 1 Verordening 1408/71 van toepassing is), voor wat “harde kern”-materies betreft
die worden opgesomd in art. 3, lid 1 van deze richtlijn, het arbeidsrecht van het land waar tijdelijke
werkzaamheden worden uitgevoerd, wordt toegepast. Dit kan reeds vanaf de eerste dag van tewerk-
stelling op het grondgebied van die lidstaat (of ten laatste één maand na het begin ervan). Parallel en
gelijktijdig kunnen de andere onderdelen van het arbeidsrecht van het oorsprongsland worden
toegepast, of zelfs de arbeidsrechtelijke bepalingen van dat land uit de zogenaamde “harde kern”,
voor zover deze voordeliger zijn dan de bepalingen van het ontvangstland (art. 3, lid 7). Er moet dus
een vergelijking gemaakt worden tussen de arbeidsrechtelijke bescherming in de twee betrokken lid-
staten. De voor de werknemer voordeligste bepalingen moeten worden toegepast. Onmiskenbaar
betekent dit een juridische en administratieve last die rust op de schouders van de werkgever. Het
Hof van Justitie heeft in zijn rechtspraak voorafgaand aan de toepassing van deze richtlijn noch in
zijn latere rechtspraak de mogelijkheid van deze tijdelijke toepassing van delen van het arbeidsrecht
van het ontvangstland en de plicht tot vergelijking met de voordelen die voor de gedetacheerde
werknemer zouden voortvloeien uit de toepassing van het arbeidsrecht van de uitzendende staat, in
vraag gesteld. Zie o.m.: H.v.J., 23 november 1999, nrs. C-369/96 en C-376/96, Arblade en Leloup,
Jur. H.v.J., 1999, p. I-8453; H.v.J., 15 maart 2001, nr. C-156/98, Mazzoleni, Jur. H.v.J., 2001, p. I-2189;
H.v.J., 24 januari 2002, nr. C-164/99, Portugaia Construções, Jur. H.v.J., 2002, p. I-787; H.v.J., 12 mei
2004, nr. C-60/03, Wolff en Müller, Jur. H.v.J., 2004, p. I-9553 en H.v.J., 14 april 2005, nr. C-341/02,
Commissie t. Duitsland, Jur. H.v.J., 2005, p. I-2733.
Overigens heeft het Hof van Justitie meermaals onderlijnd dat het verschil in sociale (en fiscale) wet-
geving tussen de lidstaten dat leidt tot verandering van rechten en plichten indien betrokkenen
gebruik maken van het recht op vrij verkeer, op zich geen als met het gemeenschapsrecht strijdige
belemmering op dit vrij verkeer kan worden beschouwd: zie arrest Hervein en Hervilliers, punt 51
en H.v.J., 29 april 2004, nr. C-387/01, Weigel, Jur. H.v.J., 2004, p. I-4981, punt 55. De belemmering
waar inzake detachering sprake van zou zijn, is de kortstondige en tijdelijke wijziging in toepasbare
wetgeving en de gevolgen daarvan. Zulk een belemmering zou strijdig zijn kunnen zijn met het
gemeenschapsrecht.
(42) De Pauw, B. en Van Limberghen, G., l.c., p. 665.
(43) De Pauw, B. en Van Limberghen, G., l.c., p. 670 en Donders, P., “BMT-report on the application of
the provisions of Regulation (EEC) 1408/71 and the issue of posting: facts and problems”, in Schoukens,
P. (ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, Leuven, ACCO, 1997, p. 58 en pp. 84-85. 415
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bijzondere regels inzake detachering in Verordening 1408/71 balanceren dus tussen
de toepassing van het werklandbeginsel als uiting van het beginsel van gelijke
behandeling van migrerende werknemers in het ontvangstland en het wegnemen
van juridische en administratieve belemmeringen op het vrij verkeer van werkne-
mers en van dienstverleners. Het evenwicht tussen beide uitgangspunten moet wor-
den bewaard door het naleven van een reeks specifieke voorwaarden die de
gemeenschapswetgever aan de toepassing van deze uitzondering op het werkland-
beginsel heeft gesteld, zoals ze door het Hof van Justitie zijn geïnterpreteerd (44).

3.3.2. Detachering van werknemers
We zullen nu meer in detail ingaan op de voorwaarden die gelden voor de detache-
ring van werknemers.

a) Tijdelijkheid van de detachering
Op de eerste plaats komt de tijdelijkheid van de detachering. De te verwachten
duur mag niet meer dan twaalf maanden bedragen. Deze periode moet dus tevoren
vaststaan. Een eventuele verlenging kan enkel indien het gaat om een onvoorziene
omstandigheid en indien het orgaan van het ontvangstland ermee instemt. Zulk een
verlenging is dus geen recht dat automatisch volgt uit de bepalingen van Verorde-
ning 1408/71 (45). Besluit nr. 181 preciseert dat de tijdelijke onderbreking van de
werkzaamheden van de werknemer bij de onderneming in de staat van tewerk-
stelling niet wordt beschouwd als een onderbreking van de detachering in de zin
van de verordening (punt 3, c). Er wordt evenwel niet gepreciseerd wat onder een
tijdelijke onderbreking moet worden verstaan. Wel lijkt de periode van deze onder-
breking mee te tellen voor de periode van 12 maanden.

b) Geen vervangende detachering
Op de tweede plaats mag de werknemer niet worden tewerkgesteld ter vervanging
van een al eerder gedetacheerde werknemer. Het mag dus niet gaan om werkzaam-
heden die reeds eerder door een andere gedetacheerde werknemer werden ver-
richt. Aldus wil Verordening 1408/71 roulatie van personeel voor dezelfde werkzaam-
heden verhinderen.

c) Vooraf onderworpen zijn aan de wetgeving van de uitzendende lidstaat
Ten derde moet de werknemer voordat hij wordt gedetacheerd, reeds onderworpen
zijn aan de wetgeving van de uitzendende staat. Impliciet kan men dit afleiden uit
de bewoordingen van art. 14 en 14bis Verordening 1408/71 waar er sprake is van
de wetgeving van de uitzendende staat die van toepassing blijft (46). Dit “blijven”
kan er alleen maar op wijzen dat betrokkene reeds vóór de detachering onderwor-

(44) Zie Overweging (6) Besluit nr. 181.
(45) In de nieuwe Verordening 883/2004 (art. 12, lid 1) wordt de maximale periode van detachering
vanaf het begin reeds op 24 maanden gebracht, evenwel zonder mogelijkheid tot verlenging.
(46) In de Franse versie wordt het woord “demeure” gebruikt.
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pen was aan de wetgeving van deze lidstaat. In het arrest Fitzwilliam verwijst het
Hof van Justitie impliciet naar deze voorwaarde door te stellen dat de bepalingen van
Verordening 1408/71 inzake detachering het mogelijk moeten maken voor de uitzen-
dende onderneming om de aansluiting van haar werknemers bij de socialezekerheids-
regeling van het uitzendende land te handhaven (47). Het lijkt een logische voor-
waarde omdat de belangrijkste doelstelling van deze uitzondering op het werkland-
beginsel is dat wordt vermeden dat een werknemer, en zijn werkgever voor wat zijn
verplichtingen als werkgever betreft, voor korte tijd van toepasselijke wetgeving
zouden moeten veranderen. Indien de betrokken werknemer vlak vóór de detacher-
ing evenwel onderworpen was aan de wetgeving van een derde staat die niet de
uitzendende staat is waar de werkgever is gevestigd, dan zou de toepassing van de
wetgeving van deze uitzendende staat in ieder geval een wijziging van de toepas-
selijke wetgeving betekenen met alle administratieve en juridische gevolgen van dien
(48). Het blijkt dat de meeste lidstaten deze voorwaarde als een van de belangrijkste
voor de detachering beschouwen, maar dat er grote onenigheid bestaat over de duur
van de voorafgaande onderworpenheid aan het stelsel van het uitzendland (49).
Overigens blijkt ook het bestaan van deze voorwaarde zelf betwist (50).

(47) Zie arrest Fitzwilliam, punt 29. Zie eveneens De Pauw, B. en Van Limberghen, G., l.c., p. 667 en
Keunen, F.W.M., o.c., p. 118.
(48) Overweging (13) bij Besluit nr. 181 stelt dat de administratieve verwikkelingen die art. 14, lid 1
beoogt te vermijden, zich toch zullen voordien indien de werknemer die in dienst is genomen door
een in een lidstaat gevestigde onderneming met de bedoeling op het grondgebied van een andere lid-
staat te worden gedetacheerd, van tevoren onderworpen was aan de wettelijke regeling van een
derde lidstaat of van een derde land en, a fortiori, indien hij van tevoren onderworpen was aan de
wettelijke regeling van de lidstaat waarin hij wordt gedetacheerd. De bedoeling van art. 14, lid 1 zou
in dat geval worden miskend. De Pauw en Van Limberghen (l.c., p. 667, voetnoot 131) geven het
voorbeeld van een Belgische werkgever die een in Frankrijk verzekerd persoon in dienst neemt om
hem de dag daarop als sociaal verzekerde in België te detacheren naar Zweden. In dat geval moet de
Zweedse wetgeving op hem van toepassing zijn. 
(49) Van Zeben, M. en Donders, P., “Coordination of Social Security: Developments in the Area of
Posting”, European Journal of Social Security, 2001, pp. 111-112.
(50) Dit blijkt onder meer uit de rechtspraak van de Luxemburgse rechtbanken, meer bepaald het
arrest van 29 november 2001 van de Luxemburgse Conseil supérieur des assurances sociales (onuit-
gegeven). Het Luxemburgse gerecht is van oordeel dat het op grond van de bepalingen van Veror-
dening 1408/71 in het geheel niet vereist is dat de betrokken werknemer vóór de detachering door
een in Luxemburg gevestigd uitzendkantoor reeds aan de Luxemburgse socialezekerheidswetgeving
onderworpen was om ook tijdens de detachering aan deze wetgeving onderworpen te worden. In
deze zaak ging het om een werknemer die vóór de detachering in Frankrijk woonde, aan de Franse
sociale zekerheid onderworpen was en door een in Luxemburg gevestigd uitzendkantoor naar Duits-
land werd gedetacheerd. De Luxemburgse rechtbanken zijn dus van oordeel dat in zulke situatie het
Luxemburgse recht op de betrokken werknemers kan worden toegepast. Deze rechtbank was zelfs
zo zeker van zijn interpretatie dat zij het niet nodig vond, ondanks het aandringen van een van de
partijen, om hierover prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie. Het gaat hier naar verluid
om vaste rechtspraak in Luxemburg, die de Luxemburgse bevoegde autoriteiten lijkt te binden,
onder meer bij het afgeven van E 101-verklaringen.
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d) Het blijven bestaan van een “organische band” tussen de uitzendende onderne-
ming en de gedetacheerde werknemer
Een vierde voorwaarde die aanleiding geeft tot heel wat betwistingen, is deze dat de
gedetacheerde werknemer normaal verbonden moet zijn aan de onderneming waar-
door hij wordt uitgezonden. Het Hof van Justitie spreekt van een “organische band”
die moet blijven bestaan tussen de in een lidstaat gevestigde onderneming en de
werknemers die zij op het grondgebied van een andere lidstaat heeft gedetacheerd
(51). Het Hof voegde eraan toe dat voor de vaststelling van het bestaan van een
dergelijke organische band, het uit de omstandigheden van de tewerkstelling moet
blijken dat de werknemer gedurende de detacheringsperiode onder het gezag van
die onderneming staat (52). Besluit nr. 181 stelt dat om het voortbestaan van die
organische band te kunnen vaststellen, waarbij dus wordt verondersteld dat de
werknemers onder het gezag staan van de onderneming die hen heeft gede-
tacheerd, een reeks van elementen in aanmerking dient te worden genomen, zoals
onder andere de verantwoordelijkheid inzake aanwerving, arbeidsovereenkomst,
ontslag en het vaststellen van de aard van de werkzaamheden. Voor sommige
bevoegde organen is er enkel sprake van het blijven bestaan van een organische
band indien de uitzendende onderneming als enige de hoogte van het loon bepaalt,
de werknemer aanwerft en kan ontslaan. Zij laten bovendien niet toe dat de arbeids-
overeenkomst met de uitsturende werkgever wordt geschorst en dat er een arbeids-
overeenkomst met de gebruiker in het gastland wordt gesloten (53). Aldus willen ze
vermijden dat de detacheringsbepalingen van Verordening 1408/71 worden
gebruikt in het geval van een uitlening of zelfs verboden terbeschikkingstelling in de
zin van de Wet van 24 juli 1987.

De aard van de werkzaamheden van de werknemers die op het grondgebied van een
andere lidstaat zijn gedetacheerd, behoort niet tot deze criteria. Het Hof oordeelde dat
het van weinig belang is dat de verrichte werkzaamheden verschillen van die welke
gewoonlijk in dat bedrijf worden verricht (54). Dit is onder meer van belang voor
uitzendbureaus die hun werknemers voor zeer verschillende activiteiten uitzenden.

Is aan deze voorwaarde van het voortbestaan van een organische band niet voldaan,
dan kan art. 14 van Verordening 1408/71 als uitzondering op het werklandbeginsel
niet worden toegepast, en zal op betrokken werknemer het socialezekerheidsrecht
van de ontvangende staat moeten worden toegepast. Wat in ieder geval volgens
Besluit nr. 181 de band met de uitzendende onderneming onderbreekt, is de
terbeschikkingstelling van de betrokken werknemer door de onderneming waarbij
hij is gedetacheerd, aan een derde onderneming (55).

(51) Arrest Fitzwilliam, punt 24 en arrest Herbosch Kiere, punt 19. Zie vroeger reeds H.v.J., 5 december
1967, nr. 19/67, Van Der Vecht, Jur. H.v.J., 1967, p. 445 en arrest Manpower, punten 18 en 19.
(52) Arrest Fitzwilliam, punt 24.
(53) De Pauw, B. en Van Limberghen, G., l.c., p. 668, voetnoot 138.
(54) Arrest Fitzwilliam, punt 43.
(55) Zie punt 4 Besluit nr. 181.
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e) Bijzondere voorwaarden voor uitzendbureau’s
Aan deze voorwaarde van het blijven bestaan van een organische band kan ook wor-
den voldaan door een onderneming die een werknemer in dienst neemt met de
bedoeling hem voor rekening van deze onderneming naar een andere lidstaat te
detacheren dan de lidstaat waar de betrokken onderneming is gevestigd. Het gaat
dan meestal om uitzendbureaus. Het Hof van Justitie heeft uitdrukkelijk deze
mogelijkheid erkend in het arrest Manpower en later bevestigd in het arrest
Fitzwilliam. Het gaat hier om een extensieve interpretatie van de uitzondering op
het werklandbeginsel.

Uit vrees voor misbruiken heeft de Administratieve Commissie na het arrest Man-
power gepoogd om deze uitzondering aan bijkomende voorwaarden te verbinden
(56). In de zaak Fitzwilliam werd de vrees herhaald dat de detacheringsconstructie
via uitzendkantoren tot oneigenlijk gebruik van de betrokken bepalingen van Veror-
dening 1408/71 zou kunnen leiden (57). Dit bracht het Hof ertoe in het arrest
Fitzwilliam expliciet twee voorwaarden te verbinden aan het gebruik van de
detacheringsconstructie door uitzendbureaus: vooreerst herhaalde het Hof dat tij-
dens de detachering de organische band met de uitzendende onderneming moet blij-
ven bestaan, en ten tweede moet deze onderneming normaliter werkzaam zijn op
het grondgebied van de staat waarin het is gevestigd (58).

Deze laatste voorwaarde betekent voor het Hof dat het moet gaan om een onderne-
ming die doorgaans activiteiten van betekenis verricht op het grondgebied van de
uitzendende lidstaat, d.w.z. de lidstaat waar deze onderneming formeel is gevestigd.
Tot die criteria behoren onder meer de plaats waar de onderneming is gevestigd en
waar zij haar hoofdkantoor heeft, het aantal administratieve personeelsleden dat in
de lidstaat van vestiging respectievelijk de andere lidstaat werkzaam is, de plaats
waar de gedetacheerde werknemers worden aangeworven, en de plaats waar het
merendeel van de contracten met de klanten wordt gesloten, het recht dat op de
arbeidscontracten van de onderneming met haar werknemers enerzijds, en de con-
tracten met haar klanten anderzijds van toepassing is, alsmede de omzet die
gedurende een voldoende representatieve periode in elk van de betrokken lidstaten
is behaald. Deze lijst is niet uitputtend, aangezien de keuze van de criteria aan elk
specifiek geval moet worden aangepast (59). Onduidelijk is of de betrokken onderne-

(56) Zie voor een overzicht van de initiatieven van de Administratieve Commissie: Cornelissen, R.,
“Detachering binnen de Europese Gemeenschap: juridisch kader”, l.c., pp. 23-24 en Mavridis, P., o.c.,
pp. 446-447.
(57) Zie o.m. de conclusies van Advocaat-generaal Jacobs, Jur. H.v.J., 2000, p. I-883, punt 42 e.v.
(58) Zie punten 22 en 23 van het arrest Fitzwilliam. Het gaat hier om voorwaarden die niet expliciet
in Verordening 1408/71 zijn opgenomen, maar die het Hof afleidt van de aard zelf van de detache-
ringsconstructie en het feit dat het hier gaat om een afwijking van het werklandbeginsel, dat volgens
het Hof strikt moet worden geïnterpreteerd.
(59) Arrest Fitzwilliam, punt 43. Besluit nr. 181 stelt in dit verband onder meer dat het uitvoeren in
de uitzendende staat enkel van werkzaamheden van intern beheer, niet voldoende is.
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ming in de uitzendende staat reeds gedurende een zekere tijd vooraf aan de
detachering activiteiten van betekenis moet hebben verricht. De “Praktische Gids”,
opgesteld door de Administratieve Commissie (60), spreekt in dat verband van het
realiseren van een omzet van ongeveer 25% in de uitzendende staat gedurende ten
minste vier maanden vóór de detachering.

Met de voorwaarde van het vervullen van activiteiten van betekenis in de uitzen-
dende staat door de uitzendende onderneming heeft het Hof van Justitie duidelijk
willen verhinderen dat zogenaamde “brievenbusfirma’s” gebruik zou maken van de
detacheringsbepalingen in Verordening 1408/71 om te ontsnappen aan de toepas-
sing van de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waarin het doorgaans wel
zijn activiteiten verricht. Door een fictieve constructie zouden zij zich willen onder-
werpen aan de socialezekerheidswetgeving van een (wellicht goedkopere) andere lidstaat.

De toepassing van deze criteria kan in de praktijk wel leiden tot verschillende inter-
pretaties door de bevoegde instellingen van de betrokken lidstaten. Het gaat telkens
om het beoordelen van de concrete omstandigheden waarin de detachering gebeurt
en de activiteiten die in beider betrokken lidstaten worden uitgeoefend. In de zaak
Plum kwam het Hof (en ook de Advocaat-generaal) bijvoorbeeld vrij snel tot de con-
clusie dat het ging om een onderneming die zijn vestigingsplaats had verlegd naar
een andere lidstaat (in casu van Duitsland naar Nederland), om zo te kunnen genieten
van lagere loonkosten en sociale lasten voor de werkzaamheden die zij bleef uitoefe-
nen in de eerste lidstaat. In de tweede lidstaat werden enkel zuiver interne beheer-
swerkzaamheden verricht. Het ging duidelijk om een zogenaamde “brievenbusfir-
ma” die volgens het Hof geen beroep kon doen op de detacheringsbepalingen van
Verordening 1408/71. Zij was voor de betrokken periode dan ook socialezekerheids-
bijdragen verschuldigd in de lidstaat waar haar werknemers daadwerkelijk werden
tewerkgesteld (61).

3.3.3. Detachering van zelfstandigen
Een gelijkaardige redenering kunnen we terugvinden in de rechtspraak van het Hof
van Justitie met betrekking tot art. 14 bis, lid 1 Verordening 1408/71 dat de
detachering van zelfstandigen regelt. Op grond van deze bepaling blijft diegene die
op het grondgebied van een lidstaat gewoonlijk werkzaamheden anders dan in loon-
dienst uitoefent en op het grondgebied van een andere lidstaat arbeid gaat uitoefe-
nen, onderworpen aan de socialezekerheidswetgeving van de eerste lidstaat. Ook

(60) Deze is te vinden op:
http://ec.europa.eu/employment_social/social_security_schemes/docs/posting_nl.pdf. Deze gids is
verder aangeduid als “de Praktische Gids”.
(61) Het Hof paste in deze zaak de voorwaarden van een voldoende band tussen de betrokken
onderneming en de lidstaat wiens wetgeving het van toepassing wil zien, ook toe op ondernemingen
die geen uitzendbureaus zijn.
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hier mag de te verwachten duur niet meer dan twaalf maanden zijn, eventueel ver-
lengbaar met maximum twaalf maanden, mits toestemming van de bevoegde
autoriteit van de tweede lidstaat.

Het begrip detachering is voor zelfstandigen wel niet echt een geëigende term in
die zin dat de betrokken zelfstandige zelf het initiatief neemt om tijdelijk in een
andere lidstaat arbeid te gaan verrichten. Datgene wat cruciaal is voor werknemers
om te kunnen stellen dat aan de voorwaarden in Verordening 1408/71 voor
detachering is voldaan, met name de organische band met de uitzendende werkge-
ver, ontbreekt bij zelfstandigen (62). De motivering om voor zelfstandigen af te
wijken van het werklandbeginsel moet dus op andere gronden worden gebouwd.
Bovendien was het onduidelijk of een persoon die door de socialezekerheids-
wetgeving van de uitzendende staat als zelfstandige wordt beschouwd, voor zijn
activiteiten in de ontvangende staat door de wetgeving van deze staat ook als zelf-
standige moet worden beschouwd om van de mogelijkheid van art. 14 bis, lid 1
gebruik te kunnen maken. Deze bepaling spreekt van tijdelijke “arbeid” verrichten
in een andere lidstaat. Op grond van de ontstaansgeschiedenis van deze bepaling
oordeelde het Hof in het arrest Banks dat de term arbeid zowel slaat op arbeid in
loondienst als op arbeid anders dan in loondienst, d.w.z. dat de kwalificatie voor de
toepassing van het socialezekerheidsrecht in de ontvangende lidstaat van de
betrokken activiteiten niet relevant is voor de toepassing van deze bepaling uit
Verordening 1408/71 (63). Dat wil zeggen dat het zowel kan gaan om een activiteit
die door de socialezekerheidswetgeving van die lidstaat als in loondienst wordt ge-
kwalificeerd als een activiteit die aldaar als zelfstandige activiteit wordt gekwali-
ficeerd (64).

Sommige lidstaten merkten in de discussie over deze zaak op dat zulke interpretatie
zou kunnen leiden tot een “handig” gebruik van deze bepalingen door betrokkenen
die zich aansluiten bij een socialezekerheidsstelsel voor zelfstandigen in een lidstaat
waar de bijdragen gering zijn, om zich dan naar een andere lidstaat te begeven om
daar gedurende maximaal twaalf maanden als werknemer te gaan werken, zonder
onderworpen te zijn aan het werknemersstelsel van die lidstaat (65). Het Hof ant-
woordde hierop dat voor de toepassing van art. 14 bis Verordening 1408/71 het vereist

(62) Zie hierover Schoukens, P., De sociale zekerheid van de zelfstandige en het Europese Gemeen-
schapsrecht: de impact van het vrije verkeer van zelfstandigen, Leuven, ACCO, 2000, pp. 448-449.
(63) Vroeger had het Hof reeds geoordeeld dat de termen “arbeid in loondienst” en “arbeid anders
dan in loondienst” zoals ze worden gebruikt in Titel II van Verordening 1408/71 houdende de regels
inzake de vaststelling van de toepasselijke wetgeving, verwijzen naar de kwalificatie van de
betrokken arbeid door de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat op het grondgebied waarvan
deze activiteiten worden uitgeoefend, en dat het niet gaat om termen die een Europeesrechtelijk
bepaalde inhoud hebben die gelijk is in alle lidstaten: zie H.v.J., 30 januari 1997, nr. C-340/94, De
Jaeck, Jur. H.v.J., 1997, p. I-461. 
(64) Arrest Banks, punten 21-23.
(65) Arrest Banks, punt 24. Zie tevens Donders, P., l.c., p. 82.
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is dat de betrokkene gewoonlijk werkzaamheden als zelfstandige verricht in de
uitzendende staat. Deze verplichting vooronderstelt voor het Hof, dat de
betrokkene in zijn lidstaat van vestiging doorgaans activiteiten van betekenis ver-
richt. Zo moet de betrokkene zijn werkzaamheid, op het moment waarop hij zich
op deze bepaling wil beroepen, reeds gedurende een bepaalde tijd hebben uitgeoe-
fend. Bovendien eist het Hof dat hij gedurende de periode waarin hij arbeid op het
grondgebied van een andere lidstaat verricht, in zijn staat van herkomst de nodige
middelen voor de uitoefening van zijn activiteit moet aanhouden, teneinde die
activiteit bij zijn terugkomst te kunnen voortzetten. Het behoud van een dergelijke
infrastructuur in de lidstaat van herkomst kan voor het Hof bijvoorbeeld blijken uit
het gebruik van kantoren, de betaling van socialezekerheidsbijdragen en belastin-
gen, het behoud van een beroepskaart en een BTW-nummer of ook nog de inschrij-
ving bij de kamers van koophandel en de beroepsorganisaties. Voorts beklemtoont
het Hof dat de arbeid die op het grondgebied van de ontvangende staat wordt ver-
richt, een bepaalde taak moet zijn waarvan de inhoud en de duur vooraf zijn
bepaald en waarvan de echtheid door middel van de overlegging van de desbetref-
fende contracten moet kunnen worden aangetoond (66) . Ook voor zelfstandigen
hecht het Hof groot belang aan het vermijden van “handig” gebruik van het gemeen-
schapsrecht inzake het vrij verrichten van diensten om te kunnen afwijken van het
werklandbeginsel. Hiervan afwijken is een uitzonderingssituatie die enkel aanvaar-
baar is indien aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, zoals het behouden van
een band met de uitzendende staat en de tijdelijkheid van het uit te voeren werk.

3.4. GEBRUIK VAN ART. 17 VERORDENING 1408/71 VOOR DETACHERINGSCONSTRUCTIES
Artikel 17 Verordening 1408/71 maakt het voor de bevoegde autoriteiten van twee
of meer lidstaten mogelijk om in onderlinge overeenstemming af te wijken van de
regels met betrekking tot de vaststelling van de toe te passen wetgeving en dit in
het belang van bepaalde personen of groepen van personen. Deze bepaling wordt
in de praktijk vaak gebruikt om af te wijken van de strikte voorwaarden voor
detachering, onder meer om langdurige detacheringen mogelijk te maken (67) of

(66) Arrest Banks, punten 25-27. 
(67) De Administratieve Commissie heeft in 1984 een Aanbeveling goedgekeurd betreffende het
sluiten van overeenkomsten op grond van art. 17 waarbij zij de lidstaten aanbeveelt om in het geval
van detachering van personeel met bijzondere kennis of bekwaamheid of omwille van het bijzondere
karakter van de doelstellingen van de onderneming of organisatie waarvoor zij werken, detacherin-
gen voor de volledige duur van de tewerkstelling mogelijk te maken. Zie Aanbeveling nr. 16 van 12
december 1984, PB. C. 24 oktober 1985, afl. 273, 3.
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om bepaalde onregelmatige detacheringsconstructies alsnog te regulariseren (68).
Er wordt een toename van het aantal overeenkomsten in die zin geconstateerd (69).
Het gebruik van deze bepalingen is minder controversieel en heeft geen aanleiding
gegeven tot veel geschillen, vooral omdat ze enkel kan gebruikt worden in onder-
linge overeenstemming tussen de organen van de betrokken lidstaten.

De voorwaarde is wel dat deze overeenkomsten worden aangegaan in het belang
van de betrokken personen. We kunnen ervan uitgaan dat deze overeenkomsten
enkel worden afgesloten met akkoord van betrokken werknemers en werkgevers,
meestal zelfs op hun vraag (70). Er is geen enkele andere voorwaarde aan het af-
sluiten van zulke overeenkomsten verbonden. Wel zijn deze overeenkomsten een
afwijking van het werklandbeginsel.

3.5. PRIMAUTEIT MET BETREKKING TOT DE SOCIALE ZEKERHEID VAN HET WERKLAND-
BEGINSEL T.A.V. HET OORSPRONGSLANDBEGINSEL
Het is duidelijk dat het Hof met zijn rechtspraak over de toepassing van de detacherings-
bepalingen van art. 14, lid 1 en 14 bis, lid 1 Verordening 1408/71 wil vermijden
dat ondernemingen handig gebruik maken van deze bepalingen om eventuele
voordelen die verbonden zijn aan de afwijking van het werklandbeginsel, te
bekomen, zoals goedkopere sociale bescherming voor hun werknemers. Het Hof
spreek hier niet over “misbruik van recht”, want de betrokken onderneming heeft
het recht om in het kader van de vrije vestiging zijn adres over te plaatsen naar een
andere lidstaat, net zoals een onderneming het recht heeft om in een ander land dan
waar ze gevestigd is, economische activiteiten te ontplooien met zijn eigen werkne-
mers (71). In beginsel zijn deze ondernemingen onderworpen aan de wetgeving van
hun land van vestiging, ook met betrekking tot het sociaal recht dat van toepassing
is op hun werknemers (72). Dit geldt in beginsel ook als het sociaal recht “minder

(68) Zie hierover: De Pauw, B., “Toepassingsproblemen bij artikel 17 van Verordening (EEG) nr.
1408/71: visie van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu”, in Jorens, Y. en
Geenen, S. (eds.), De toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 in België, Brugge, Die
Keure, 1999, pp. 119-127; De Pauw, B. en Van Limberghen, G., l.c., pp. 678-679; Donders, P., l.c.,
pp. 64-65, pp. 69-71; Jorens, Y. en Hajdu, J., o.c., pp. 34-36; Storm, M.L., “Detacheringen binnen de
Europese Gemeenschap: Mogelijkheid tot afwijkingen op de algemene regel: afwijkende
overeenkomsten (art. 17)”, in Van Regenmortel, A. en Jorens, Y., Internationale detachering,
Brugge, Die Keure, 1993, pp. 37-64; Van Der Steen, I., l.c., XII-20-XII-21 en XII-34- XII-36. Zulke
overeenkomsten kunnen ook gesloten worden nadat de tewerkstelling reeds is aangevat (zie arrest
Brusse) wat deze bepaling een instrument tot regularisering van onregelmatige situaties maakt.
(69) Sengers, K. en Donders, P., “Current Practice in Posting according to Regulation 1408/71”,
European Journal of Social Security, 2003, pp. 103-107.
(70) De bedoeling is dan vaak om tijdens de duur van de detachering onderworpen te blijven aan de
wetgeving van een lidstaat die een hogere graad van bescherming biedt dan die van het werkland. De
regels in Verordening 1408/71 m.b.t de vaststelling van de toepasbare wetgeving laat immers niet toe
een afweging te maken tussen de wetgeving van twee verschillende lidstaten waarmee een band zou
bestaan, en na die afweging de voor de betrokken werknemer gunstigste wetgeving toe te passen. Een
gelijkaardig mechanisme bestaat wel in de detacheringsrichtlijn 96/71, met name in art. 3, lid 7.
(71) Zie H.v.J., 27 maart 1990, nr. C-113/89, Rush Portuguesa, Jur. H.v.J., 1990, p. I-1417 en H.v.J., 9
augustus 1994, nr. C-43/93, Vander Elst, Jur. H.v.J., 1994, p. I-3803.
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duur” is dan het recht van het land waar de diensten worden geleverd. Het concur-
rentieel voordeel dat daaruit zou voortvloeien t.a.v. ondernemingen die gevestigd
zijn in de ontvangende lidstaat en onderworpen zijn aan de wetgeving van die staat,
zou een “natuurlijk” gevolg zijn van de interne markt (73).

Toch heeft het Hof van Justitie met betrekking tot de toepassing van het sociaal
recht afwijkingen op dit “oorsprongslandbeginsel” als gerechtvaardigd geacht,
onder meer met het oog op de bescherming van de werknemers als dwingende
reden van algemeen belang (74). De Europese wetgever heeft met betrekking tot de
toepassing van loon- en arbeidsvoorwaarden eveneens afwijking op het oorsprongs-
landbeginsel toegestaan (75). Het Hof van Justitie heeft bovendien recent nog
erkend dat deze regeling niet alleen tot doel heeft om de belangen van de werkne-
mers te beschermen, maar ook op te treden tegen oneerlijke mededinging ten
nadele van ondernemingen die gevestigd zijn in de ontvangende staat (76).

Met betrekking tot de toepassing van de socialezekerheidswetgeving van de
betrokken lidstaten, staat dit “oorsprongslandbeginsel” bovendien regelrecht tegen-
over het uitgangspunt van de socialezekerheidscoördinatie, met name het “werk-
landbeginsel”. Dit laatste beginsel is, zoals hoger aangetoond, een vertaling van het
beginsel van gelijke behandeling van werknemers die op het grondgebied van een
lidstaat werken. De detacheringsbepalingen zijn door het Hof expliciet als uitzon-
dering op het werklandbeginsel aangemerkt en kunnen slechts worden toegepast
als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het Hof spreek hierbij uitdrukkelijk van
“voorwaarden die verbonden zijn aan de vrijheid van dienstverrichting” (77). Het
Hof bedoelt hiermee dat de voordelen van de detacheringsbepalingen enkel aan de
werkgevers/dienstverleners toekomen indien zij aan een aantal strikte voorwaarden
voldoen. In deze context is voor de gemeenschapswetgever en voor het Hof niet de
toepassing van het sociaalzekerheidsrecht van de uitzendende staat “natuurlijk”,
maar wel de toepassing van het recht van de ontvangende staat.

4. VEELVULDIGE BETWISTINGEN OMTRENT HET GEBRUIK VAN DE DETACHERINGS-
BEPALINGEN VAN VERORDENING 1408/71

Het behoud van dit zorgvuldig opgebouwde evenwicht tussen de belangen van de
uitzendende onderneming, de belangen van de betrokken werknemers, de belangen
van de uitzendende staat en die van de ontvangende staat, hangt in grote mate af

(72) Zie voor een toepassing m.b.t. arbeidsvoorwaarden de arresten onder voetnoot 41.
(73) Conclusies Advocaat-generaal Jacobs in de zaak Banks, Jur. H.v.J., 2002, p. I-2005, punt 46.
(74) Zie arrest Portugaia Construções, punt 20 en recenter het arrest Wolff en Müller, punt 35. 
(75) Zie de hogervermelde detacheringsrichtlijn 96/71.
(76) Arrest Wolff en Müller, punt 41-42.
(77) Zie arrest Fitzwilliam, punten 30 en 40 en arrest Plum, punt 21.
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van de mechanismen waarover de betrokken partijen kunnen beschikken om aan te
tonen dat de betrokken bepalingen van toepassing zijn of om de naleving ervan te
controleren en af te dwingen.

Een correcte toepassing van het vigerende recht is van essentieel belang. Te meer
omdat er in de praktijk, ondanks de rechtspraak van het Hof of gedeeltelijk door van
de onduidelijkheid van de criteria die het Hof heeft gehanteerd, heel wat verschillen
van mening bestaan tussen de betrokken organen van de lidstaten over de juiste
toepassing van de detacheringsvoorwaarden. De sociale inspecties van de lidstaten
blijken ook vaak geconfronteerd te worden met misbruiken of fraude (78).

Discussiepunten in deze context zijn onder meer de volgende:

� in veel gevallen, zoals in de zaak Herbosch Kiere, is er onduidelijkheid of discussie
over de vraag of er wel een organische band bestaat en blijft bestaan tussen de
werkgever die op de E 101-verklaring staat aangegeven en de werknemers die op de
werf in de ontvangende staat worden aangetroffen;

� veel toepassingsproblemen blijken eveneens te bestaan over de vraag of
betrokken werkgever of zelfstandige nog wel een voldoende band heeft met het
uitzendland wiens wetgeving van toepassing blijft. Hoe uitgebreid moeten de “nor-
male activiteiten” zijn die de betrokken onderneming nog ontplooit in het uitzend-
land en hoe lang vóór de detachering moet deze activiteit hebben bestaan (79);

(78) Zie in het algemeen hierover o.a.: De Leu, H., “Problemen bij het aanduiden van de toepasselijke
socialezekerheidswetgeving bij grensoverschrijdende tewerkstelling binnen de Europese Economi-
sche Ruimte: visie van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid”, in Jorens, Y. en Geenen, S. (eds.), De
toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 in België, Brugge, Die Keure, 1999, pp. 108-
112; De Pauw, B., “Het arrest Fitzwilliam van het Europees Hof van Justitie: een verduidelijking van
het detacheringsbegrip?”, J.T.T., 2000, pp. 297-298; Heynen, J., “Detachering en sociale inspectie”, in
Van Regenmortel, A. en Jorens, Y. (eds.), Internationale detachering, Brugge, Die Keure, 1993, pp.
277-296; Jorens, Y. en Hajdu, J., o.c., p. 28 e.v.; Pieters, D. en Schoukens, P., l.c., p. 97, e.v.;
Schoukens, P., “Actuele ontwikkelingen Europees socialezekerheidsrecht: detachering, gelijktijdige
tewerkstelling en grensoverschrijdende gezondheidszorg”, in Put, J. en Simoens, D. (eds.),
Socialezekerheidsrecht, Leuven, Themis, 2005, pp. 80-82; Sengers, K. en Donders, P., l.c., pp. 97-
107; Storm, M.L., “De Verordening (EEG) 1408/71 en de werkgeversorgansaties”, in Jorens, Y. en
Geenen, S. (eds.), De toepassing van de Verordening (EEG) nr. 1408/71 in België, Brugge, Die
Keure, 1999, pp. 81-82; Van Dessel, L., “Detachering en sociale dumping: een praktische kijk”, in
Van Regenmortel, A. en Jorens, Y. (eds.), Internationale detachering, Brugge, Die Keure, 1993, pp.
311-321; Van Zeben, M. en Donders, P., “Coordination of Social Security: Developments in the Area
of Posting”, European Journal of Social Security, 2001, pp. 107-116.
(79) Jorens, Y. en Hajdu, J., o.c., pp. 28-30. In het rapport van deze auteurs wordt ondermeer ver-
wezen naar de praktijk van het oprichten van ondernemingen in een lidstaat enkel en alleen met het
oog op het detacheren van werknemers uit de betrokken lidstaat (of zelfs een andere lidstaat) naar
een derde lidstaat. Vaak gaat het om wat zij “satellietondernemingen” noemen die in de betrokken
lidstaten worden opgericht door “moederondernemingen” die gevestigd zijn in de ontvangende lid-
staat en daar hun hoofdactiviteit hebben gevestigd.
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� ook blijkt er veel onduidelijkheid te bestaan over de juiste interpretatie van het
verbod tot vervangende detachering, het onderbreken van de detacheringsperiode,
de tijd die moet verlopen tussen de detachering van dezelfde werknemer of het
verder detacheren aan een derde gebruiker (80);

� een ander punt van discussie is het onderscheid tussen situaties waarin er sprake is
van detachering in de zin van art. 14, lid 1 en art. 14 bis, lid 1 Verordening 1408/71
enerzijds en gelijktijdige tewerkstelling op het grondgebied van meer dan één lidstaat
anderzijds (81). De regels met betrekking tot de aanwijzing van de toepasbare wetge-
ving leiden in deze onderscheiden gevallen tot een ander resultaat, met in het alge-
meen gesteld een voorrang voor de wetgeving van het woonland van betrokkene, of
van het land waar hij werkzaamheden in loondienst uitoefent, of nog in twee verschil-
lende lidstaten (82). Er blijken heel wat meningsverschillen te bestaan tussen de
bevoegde organen over de vraag wanneer er sprake is van gelijktijdige tewerkstelling
in meer dan één lidstaat of wanneer het gaat om een detachering;

� er werd vastgesteld dat de afgevende organen vaak gemakkelijk overgaan tot het
afleveren van een E 101-verklaring of dit doen na een summiere controle of aan de
voorwaarden is voldaan, bijvoorbeeld door alleen te controleren of voor betrokken
werknemers in het uitzendende land socialezekerheidsbijdragen worden betaald
(83); bovendien worden deze verklaringen vaak onvolledig ingevuld onder meer
zonder aanduiding van de precieze bepaling van Verordening 1408/71 op grond
waarvan ze zijn afgeleverd;

� geregeld wordt er gedetacheerd zonder een E 101-verklaring, die dan pas wordt
aangevraagd eens er in het ontvangende land controles worden uitgevoerd. In som-
mige gevallen gaat het om vergetelheid, in andere gevallen gaat het om een bewust
speculeren dat er geen controles zullen worden uitgevoerd (of controles die pas
effect kunnen sorteren nadat de werf reeds is opgedoekt) (84);

� vaak ook worden sociale-inspectieorganen geconfronteerd met gevallen van
fraude, onder meer wanneer blijkt dat de gegevens op de E 101-verklaring kennelijk
niet kloppen met de werkelijkheid. Dit kan slaan op de woonplaats van de werkne-
mer, zijn onderworpenheid vlak vóór de detachering aan de wetgeving van een
andere lidstaat dan de lidstaat die de E 101-verklaring heeft afgegeven, in sommige
gevallen zelfs aan de wetgeving van de ontvangende lidstaat (85) of op de vraag wie

(80) Van Zeben, M. en Donders, P., l.c., p. 110. 
(81) De Leu, H., l.c., p. 107; Jorens, Y. en Hajdu, J., o.c., p. 31; Sengers, K. en Donders, P., l.c., p. 102;
Van Zeben M. en Donders, P., l.c., p. 113.
(82) Zie art. 14, lid 2, art. 14 bis, lid 2 en art. 14 quater Verordening 1408/71.
(83) PieterS, D. en Schoukens, P., l.c., pp. 97-98; Sengers, K. en Donders, P., l.c., p. 101.
(84) Pieters, D. en Schoukens, P., l.c., pp. 98-99; Sengers, K. en Donders, P., l.c., p. 103 en p. 108.
Deze laatste auteurs geven het voorbeeld van situaties waarbij tijdens de controles in het ontvan-
gende land, de E 101-verklaring per fax vanuit het uitzendende land werden doorgestuurd.
(85) Zo blijken er situaties te bestaan waarbij de zogenaamde gedetacheerde werknemer in het ont-
vangstland aldaar gerechtigd is op een werkloosheidsuitkering die hij dan blijkt te cumuleren met het
loon van de werkgever uit de uitzendende lidstaat.
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effectief de werkgever is van de betrokken werknemer indien zou blijken dat dit
niet de persoon of onderneming is die als dusdanig op de E 101-verklaring vermeld
staat. Regelrechte fraude bestaat er ook indien de betrokken werkgever of zelfs-
tandige geen socialezekerheidsbijdragen betaalt in de lidstaat aan wiens socialeze-
kerheidswetgeving hij onderworpen blijft. In sommige gevallen spreekt men van de
zogenaamde “koppelbazerij”. De “koppelbaas” blijkt niet de werkgever te zijn in die
zin dat hij geen organische band heeft met de betrokken werknemers en tegelijk
stelt hij het betalen van socialezekerheidsbijdragen in deze lidstaat zolang uit totdat
zijn zogenaamd bedrijf failliet gaat waarna hij soortgelijke activiteiten verderzet
onder een andere naam (86).

Recent komen er ook herhaaldelijk berichten in de pers over de goedkope werkne-
mers, vooral uit de nieuwe lidstaten van Centraal- en Oost-Europa, die vaak werken in
ingewikkelde constructies van piramides van bedrijven, onderaannemers,
uitzendbedrijven of regelrechte koppelbazen waarbij de betrokkenen vaak een E 101-
verklaring kunnen voorleggen, maar waarbij vermoed wordt dat zij in het uitzen-
dende land niet effectief bijdragen betalen. Deze persberichten rapporteren ook over
de moeilijkheden die de sociale controleorganen van de ontvangende lidstaten ont-
moeten om tot een effectieve controle te kunnen overgaan of een constructieve
samenwerking met hun collega’s van de uitzendende landen te verkrijgen (87).

5. DE BEWIJS- EN CONTROLEMECHANISMEN

Welke middelen staan er nu ter beschikking van de lidstaten, hun socialezekerheids-
instellingen en de betrokkenen om een juiste toepassing van de detacherings-
bepalingen te verzekeren?

5.1. INFORMATIEVERSTREKKING EN SAMENWERKING TUSSEN BEVOEGDE ORGANEN
Besluit nr. 181 gaat meer in detail in op de noodzaak voor alle betrokken partijen,
en in het bijzonder van de bevoegde organen van de lidstaten, om elkaar in te lich-
ten en nauw samen te werken. Zo nodigt punt 5 van dit besluit het bevoegde orgaan
van de lidstaat wiens wetgeving van toepassing blijft, uit om de betrokken werkge-
ver en de betrokken werknemers passend in te lichten over de voorwaarden
waaraan moet zijn voldaan opdat de gedetacheerde werknemers onderworpen bli-
jven aan de wetgeving van de uitzendende staat. Op die wijze, aldus Besluit nr. 181,
is de werkgever ervan op de hoogte dat er gedurende de gehele detacheringspe-
riode controles mogelijk zijn om na te gaan of deze detachering niet is beëindigd. Die con-

(86) Zie hierover De Leu, l.c., pp. 111-112.
(87) Voor een greep uit de talloze persartikelen die recent hierover verschenen zijn, zie o.m. De
Stoop, Ch., “De nieuwe koppelbazen”, Knack 2 november 2005, p. 30 e.v.; Van Baelen, J., “Van Pool
tot sukkelaar”, Knack, 21 december 2005, p. 10 e.v.; X., “Sociale dumping in de bouwsector. Een
villa voor 100.000 euro”, Trends, 28 april 2005, p. 52 e.v.; X., “Met de arbeidsinspectie op jacht in
Brussel”, De Tijd, 3 juni 2006, W2.
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troles kunnen met name betrekking hebben op de betaling van premies of bijdragen
en op het voortbestaan van de organische band. Wat de zelfstandigen betreft, kun-
nen deze controles betrekking hebben op het al dan niet behoud van de infrastruc-
tuur in de staat van vestiging.

Daarnaast moet de gedetacheerde werknemer en zijn werkgever het bevoegde
orgaan van de uitzendende staat op de hoogte stellen van alle wijzigingen die tijdens
het tijdvak van detachering ontstaan, onder meer indien de detachering uiteindelijk
niet heeft plaats gevonden, indien de werkzaamheden onderbroken worden of indien
de werknemer voor een andere werkgever gaat werken. Deze inlichtingen moeten
door het bevoegde orgaan van de uitzendende staat worden meegedeeld aan het
orgaan van de staat van tewerkstelling. Uitdrukkelijk roept punt 5 d) de betrokken
bevoegde organen op om samen te werken bij de uitvoering van de controlemaat-
regelen en indien er twijfel bestaat aan de geldigheid van de toepassing van de
betrokken bepalingen van Verordening 1408/71. Deze samenwerking betekent
onder meer dat het bevoegde orgaan van de uitzendende staat verplicht is om de
feiten die relevant zijn voor de toepassing van deze bepalingen juist te beoordelen
en er derhalve voor te zorgen dat de gegevens op de E 101-verklaring wel degelijk
en juist zijn ingevuld (punt 7).

Het is duidelijk dat met dit besluit de Administratieve Commissie de noodzaak tot
loyale samenwerking tussen de organen van de lidstaat heeft beklemtoond (88).
Hierbij werd ze onder meer geïnspireerd door de rechtspraak van het Hof van Justi-
tie in de zaken Fitzwilliam en Banks (89).

5.2. DE E 101-VERKLARING

5.2.1. Grondslag en inhoud
Zo komen we bij de E 101-verklaring, die bij de controle op de toepassing van de rele-
vante bepalingen van Verordening 140/81 een centrale rol speelt (90). Art. 11, lid 1
van Verordening 574/72 stelt dat het orgaan dat is aangewezen door de bevoegde
autoriteit van de lidstaat (91) waarvan de wetgeving van toepassing blijft, op ver-

(88) Deze verplichting tot loyale samenwerking m.b.t. de toepassing en uitvoering van Verordening
1408/71 is ook in deze verordening zelf opgenomen in art. 84 en in het onlangs ingevoerde art. 84
bis (ingevoerd door Verordening 631/2004 van 31 maart 2004, PB. L., 6 april 2004, afl. 100, 1).
Hierin worden de bevoegde autoriteiten en organen van de lidstaten opgeroepen elkaar de nodige
inlichtingen te verstrekken en elkaar bij te staan in de uitvoering van de verordening. Art. 84 bis, dat
in het bijzonder de betrekkingen tussen de organen en de onder de verordening vallende personen
regelt, stelt in lid 3 dat in geval van moeilijkheden de betrokken organen met elkaar contact moeten
opnemen en eventueel de Administratieve Commissie kunnen inschakelen. Ook in de nieuwe Veror-
dening 883/2004 werd de plicht tot samenwerking opgenomen (art. 76).
(89) Zie over de noodzaak tot loyale samenwerking waartoe het Hof heeft opgeroepen, verder onder
nr. 5.2.2.
(90) Indien het gaat om een verlenging tot 24 maanden van de detacheringsperiode na akkoord van
de bevoegde autoriteiten van de ontvangende lidstaat, wordt er een E 102-verklaring opgesteld.
(91) Deze organen zijn per lidstaat opgegeven in Bijlage 10 van Verordening 574/72.
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zoek van de werknemer of zijn werkgever, een bewijs verstrekt waarin wordt ver-
klaard dat de werknemer aan deze wettelijke regeling onderworpen blijft en tot
welke datum dit het geval is. Art. 11 bis Verordening 574/72 bevat een vergelijkbare
bepaling met betrekking tot zelfstandigen.

Op dit moment is het model van verklaring dat wordt gebruikt, het model dat is vast-
gesteld door Besluit nr. 202 van de Administratieve Commissie van 17 maart 2005
(92). Dit model is niet enkel bedoeld om te worden gebruikt in gevallen van detache-
ring, maar tevens in een hele reeks van omstandigheden waarbij het werklandbegin-
sel geheel of gedeeltelijk wordt opzij geschoven (93). Een van de gegevens die door
het orgaan van de lidstaat wiens wetgeving van toepassing blijft, op deze verklaring
moet worden ingevuld, is met name het precieze artikel van Verordening 1408/71
dat van toepassing is (94). Uit deze vermelding kan worden afgeleid of het volgens
het afgevende orgaan om een detachering in de zin van art. 14, lid 1 of art. 14 bis, lid
1 Verordening 1408/71 gaat, dan wel om een andere situatie. Dit onderscheid is van
groot belang, omdat de voorwaarden voor de toepassing van de onderscheiden
bepalingen van Titel II Verordening 1408/71 telkens verschillend zijn, en de vraag of
deze bepalingen wel goed zijn toegepast, telkens van andere criteria afhangt. Bij een
eventuele controle door de inspectieorganen van de ontvangende lidstaat is de pre-
cieze aanduiding van de toepasselijke bepaling dan ook cruciaal.

Andere gegevens die moeten worden vermeld, zijn onder meer: de naam, geboorte-
datum, nationaliteit en het permanente adres van de betrokken persoon; zijn
hoedanigheid als werknemer of zelfstandige; de naam, het identificatienummer
(95), het permanente adres van de werkgever en of deze werkgever een wervings-
bureau (96) is of niet; de datum sinds de betrokken werknemer werkzaam is bij de
aangeduide werkgever, of sinds hij als zelfstandige werkt en in welke lidstaat; de
voorziene periode van detachering; de naam van het/de bedrijven waar hij wordt
gedetacheerd, en hun identificatienummer; wie het loon en de sociale bijdragen van
de gedetacheerde werknemer betaald; het land aan wiens wetgeving de betrokkene
onderworpen blijft; de duur van deze onderwerping; het bevoegde orgaan waarvan
de wetgeving van toepassing is (met stempel, datum en handtekening).

(92) PB. L., 15 maart 2006, afl. 77, 1. De Administratieve Commissie is op grond van art. 2, lid 1
Verordening 574/72 bevoegd om modellen vast te stellen van de documenten die voor de toepassing
van Verordening 1408/71 nodig zijn.
(93) Dit is onder meer het geval voor: ambtenaren die werken in een andere lidstaat dan de lidstaat die
hen tewerkstelt (art. 13, lid 2 d) Verordening 1408/71); diegenen die op het grondgebied van meer dan
één lidstaat werken (art. 14, lid 2; art. 14 bis, lid 2; art. 14 quater a) en art. 14 sexies); voor zeelieden
(art. 14 ter) en bij de toepassing van art. 17 (afwijkingen van de regels m.b.t. de aanwijzing van de
toepasbare wetgeving die overeengekomen zijn tussen de bevoegde autoriteiten van twee lidstaten).
(94) Punt 5.1. van de E 101-verklaring.
(95) Voor België is dat het ondernemingsnummer van de werkgever of het BTW-nummer van de zelf-
standige.
(96) Hiermee wordt wellicht bedoeld een uitzendkantoor.
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In sommige omstandigheden is het mogelijk om haast blanco E 101-verklaringen af
te leveren waarop alleen het laatste vak is ingevuld, meer bepaald naam en adres
van het bevoegde orgaan, stempel, datum en handtekening. Deze mogelijkheid
wordt aan de bedoelde organen geboden in Besluit nr. 148 van 25 juni 1992 van de
Administratieve Commissie (97). Van deze mogelijkheid zou gebruik kunnen
gemaakt worden bij kortdurende detacheringen van minder dan drie maanden,
vooral dan voor werknemers die vaak voor korte tijd naar een andere lidstaat wor-
den gedetacheerd. De betrokken werknemer moet wel vóór het vertrek de E 101-
verklaring verder invullen en een exemplaar ervan sturen naar het bevoegde orgaan.

5.2.2. Juridische betekenis van de E 101-verklaring
De afgifte van een E 101-verklaring is geen constitutieve voorwaarde voor de
toepassing van de detacheringsbepalingen van Verordening 1408/71. Deze bepalin-
gen kunnen ook van toepassing zijn indien er geen (of nog geen) E 101-verklaring
werd afgegeven. De rechtspraak van het Hof is duidelijk voor wat de laattijdig
afgegeven verklaring betreft. In het arrest Banks stelde het Hof uitdrukkelijk dat de
verklaring bij voorkeur vóór het begin van de detacheringsperiode wordt afgegeven,
maar het kan eveneens gedurende de periode of zelfs nadien (98). Art. 11, lid 1 en lid
2 Verordening 574/72 stelt immers geen termijn voor de afgifte van de verklaring.

a) Afwezigheid van een E 101-verklaring
Ook indien er in het geheel geen E 101-verklaring werd afgegeven, volgt uit het niet-
constitutieve karakter van deze verklaring, dat de betrokken detacheringsbepalin-
gen wel van toepassing kunnen zijn en dat het socialezekerheidsrecht van het
uitzendende land van toepassing blijft indien aan alle voorwaarden hiervoor is
voldaan. Deze redenering werd toegepast door het EVA-Hof (99) in de zaak Athana-
sios (100). In deze zaak moest het EVA-Hof een vraag beantwoorden van een Noorse

(97) Besluit nr. 148 van 25 juni 1992 inzake het gebruik van de verklaring betreffende de toepas-
selijke wetgeving (E 101) bij detachering van ten hoogste drie maanden, PB. L., 30 januari 1993, afl.
22, p. 124.
(98) Arrest Banks, punt 53. Het Hof verwees hierbij naar vroegere rechtspraak m.b.t. de afgifte van
de E 101-verklaring bij toepassing van art. 17 Verordening 1408/71: H.v.J., 17 mei 1984, nr. 101/83,
Brusse, Jur. H.v.J., 1984, p. 2223 en H.v.J., 29 juni 1995, nr. 454/93, Van Gestel, Jur. H.v.J., 1995, p.
I-1707. Zie eveneens punt 6 van Besluit nr. 181.
(99) Dit Hof werd opgericht door de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte
(EER) (PB. L., 3 januari 1994, afl. 1). Deze overeenkomst werd gesloten tussen de lidstaten van de
Europese Unie en een aantal staten die vroeger tot de Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) behoor-
den, met name Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Het EVA-Hof heeft een opdracht die te
vergelijken is met die van het Hof van Justitie voor wat de EU-lidstaten betreft, met name waken over
de juiste toepassing van het recht dat voorvloeit uit de EER-overeenkomst onder meer via het beant-
woorden van prejudiciële vragen. Tot dit recht behoren ook de verdragsbepalingen inzake het vrij
verkeer van werknemers en het vrij verrichten van diensten en in het bijzonder de bepalingen van
Verordening 1408/71.
(100) EVA-Hof 14 december 2004, nr. E-3/04, Athanasios e.a.. De Engelstalige tekst van dit arrest
vindt men op:
http://www.dinesider.no/customer/770660/archive/files/News%20related/e_3_04decision-e.pdf.430
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rechtbank met betrekking tot de interpretatie van artikel 14 ter, lid 4 Verordening
1408/71, dat een afwijking inhoudt, voor wat zeelieden betreft, van het werkland-
beginsel. Dit beginsel voor zeelieden houdt in dat zij onderworpen zijn aan de
socialezekerheidswetgeving van de lidstaat onder wiens vlag het schip waarop zij
werken, vaart (101). Op grond van art. 14 ter, lid 4 is evenwel op degene die
werkzaamheden in loondienst uitoefent aan boord van een zeeschip dat onder de
vlag van een lidstaat vaart en voor die werkzaamheden wordt beloond door een
onderneming of een persoon die haar zetel of zijn domicilie op het grondgebied van
een andere lidstaat heeft, onderworpen aan de wetgeving van deze laatste staat indien
de betrokken zeeman op het grondgebied van die staat ook zijn woonplaats heeft
(en dus niet de vlagstaat). In de zaak Athanasios ging het om Griekse zeelui die
werkten op een schip dat onder Noorse vlag voer, maar voor rekening van een in
Griekenland gevestigde reder. Op grond van art. 14 ter, lid 4 zou op deze zeelui dus
het Griekse socialezekerheidsrecht van toepassing zijn. Voor een aantal onder hen
had het bevoegde Griekse orgaan evenwel geen E 101-verklaring afgegeven.

De Noorse rechtbank die over een geschil hieromtrent moest oordelen, stelde het
EVA-Hof de vraag of de afwijking van art. 14 ter, lid 4 alleen kan worden toegepast
indien de woonstaat van de betrokkenen een E 101-verklaring heeft afgeleverd, en
of zonder zulk een verklaring de vlagstaat er mag van uitgaan dat zijn recht op grond
van art. 13, lid 2 c) van toepassing is. In zijn antwoord wijst het EVA-Hof er in de
eerste plaats op dat de regels met betrekking tot de aanwijzing van de toepasselijke
wetgeving bindend zijn in die zin dat de betrokken staten niet op eigen houtje kun-
nen beslissen of hun recht al dan niet van toepassing is (102). Hierbij verwijst dit
Hof naar de hoger besproken sterke en exclusieve werking van de aanwijsregels
(103). Het EVA-Hof herinnert hierbij aan de verplichting van de betrokken staten
om samen te werken in het zoeken naar de precies toepasselijke bepaling (punten
29-31). Belangrijk hierbij is dat voor het EVA-Hof deze verplichting tot loyale samen-
werking ook de verplichting inhoudt om de aanwijsregels van Titel II van Verorde-
ning 1408/71 correct toe te passen. Dit betekent dat de vlagstaat moet onderzoeken
of de voorwaarden voor de uitzondering van art. 14 ter, lid 4 zijn vervuld en dat het
daarvoor rekening moet houden met alle beschikbare bewijsmateriaal. Dit geldt ook
voor niet-officiële gegevens waaruit zou kunnen blijken dat aan de voorwaarden van
deze bepalingen is voldaan. Elke andere oplossing zou de rechtszekerheid in gevaar
brengen, alsmede de doelstellingen van de regels van Titel II Verordening 1408/71
en het vrij verkeer van werknemers (punt 32). Het bestaan van een E 101-verklaring
is geen juridische voorwaarde voor de toepassing van de afwijking van het werk-
landbeginsel. Indien de vlagstaat uit andere elementen die ter zijne kennis zijn
gebracht, kan afleiden dat art. 14 ter, lid 4 van toepassing is, dan kan het niet zijn
eigen wetgeving toepassen.

(101) Zie art. 13, lid 2 c) Verordening 1408/71.
(102) Punt 28 van het arrest.
(103) Zie hoger onder nr. 3.2.
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Deze redenering is volkomen logisch. Toegepast op de detachering betekent dit dat
het antwoord op de vraag of de socialezekerheidswetgeving van de uitzendende
staat van toepassing blijft, afhangt van het vervullen van de zorgvuldig door de
gemeenschapswetgever en de rechtspraak van het Hof van Justitie opgebouwde
voorwaarden die de evenwichten tussen de in het geding zijnde belangen moeten
vrijwaren. Het is de aanwezigheid van de materiële voorwaarden voor de afwijking
van het werklandbeginsel die deze afwijking in werking doet treden, en niet het
vervullen van formele elementen zoals de afgifte van een E 101-verklaring.

b) Betwisting over een bestaande E 101-verklaring
In dezelfde context moet de vraag onderzocht worden wat de juridische betekenis
is van de E 101-verklaring die is afgeleverd door een bevoegd orgaan van een lid-
staat. Is de afgifte van zulk een verklaring een voldoende voorwaarde om de afwij-
king van het werklandbeginsel in werking te doen treden? Het gaat hier meer
bepaald over de vraag of het blijven toepasselijk zijn van de socialezekerheidswet-
geving van de uitzendende lidstaat in het geval van detachering, nog kan betwist
worden door het bevoegde orgaan van een andere lidstaat en in het bijzonder van
de lidstaat waar de gedetacheerde persoon werkzaamheden uitoefent. Dit bevoegde
orgaan zou dit kunnen betwisten met het oog op de toepassing van de normale
regel voor de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving, met name het werklandbe-
ginsel. Het zou zelfs zo ver kunnen gaan, sociale bijdragen voor deze werkzaamhe-
den te innen omdat het van oordeel is dat de E 101-verklaring ten onrechte is
afgeleverd en dat de wetgeving van zijn eigen land als werkland van toepassing is.

Deze vraag werd door het Hof van Justitie onderzocht in de zaken Fitzwilliam en
Banks (104). In het formuleren van zijn antwoord, ging het Hof ervan uit dat de E
101-verklaring bevestigt dat het orgaan van de uitzendende staat van oordeel is dat
de gedetacheerde tijdens de detacheringsperiode onderworpen blijft aan zijn eigen
socialezekerheidswetgeving. Omwille van het beginsel dat aan Verordening 1408/71
ten grondslag ligt dat een werknemer of zelfstandige maar aan de wetgeving van één
lidstaat tegelijk kan zijn aangesloten, belet het bestaan van een E 101-verklaring dat
hij tijdens de duur van de geldigheid van deze verklaring aan de regeling van een
andere lidstaat onderworpen zou worden. Dat zou onder meer de verplichting met
zich brengen om socialezekerheidsbijdragen te betalen in twee lidstaten tegelijker-
tijd wat uiteraard een belemmering zou betekenen op het vrij verkeer.

Hierin ligt de kern van de redenering van het Hof van Justitie. Het Hof verwijst hier-
bij naar de verplichting van loyale samenwerking tussen de lidstaten, die is
neergelegd in art. 10 EG-Verdrag (vroeger art. 5 EG-Verdrag). Op grond van dit
beginsel moet op de eerste plaats het bevoegde orgaan dat de E 101-verklaring
afgeeft, de feiten die voor de toepassing van de regels inzake de vaststelling van de
geldende socialezekerheidsregeling relevant zijn, juist beoordelen en het moet de

(104) Zie meer in het bijzonder punten 47-58 van het arrest Fitzwilliam en punten 38-46 in het
arrest Banks.
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juistheid van de gegevens van de E 101-verklaring garanderen. Daartegenover staat de
verplichting van het orgaan van de ontvangende lidstaat zich gebonden te achten
door de gegevens in de verklaring en zich ervan te weerhouden om de betrokken
werknemers aan hun eigen socialezekerheidswetgeving te onderwerpen. Volgens het
Hof creëert de E 101-verklaring een vermoeden dat de gedetacheerde werknemer of
zelfstandige regelmatig is aangesloten bij de socialezekerheidsregeling van de uitzen-
dende staat en is daardoor bindend voor het bevoegde orgaan van de ontvangende lid-
staat. Het Hof voegt er onmiddellijk aan toe dat het niet bindend achten van deze
verklaring een inbreuk zou betekenen op de eenheid van toepasbare wetgeving en de
voorzienbaarheid van de toepasselijke regeling en dus de rechtszekerheid.
Onduidelijkheid over de toepasbare wetgeving zou nadelige gevolgen hebben voor de
betrokken migrerende werknemers en hun werkgevers. Zolang de E 101-verklaring
niet is ingetrokken of ongeldig verklaard, dient, aldus het Hof, het bevoegde orgaan
van de ontvangende lidstaat er rekening mee te houden dat de betrokken werk-
nemers reeds onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat, zodat het hen
niet aan zijn eigen socialezekerheidswetgeving mag onderwerpen (105)

Het Hof onderstreept in zijn redering in de arresten Fitzwilliam en Banks verschil-
lende malen dat het hem vooral te doen is om te vermijden dat door onenigheid
tussen de bevoegde organen betrokkenen verplicht zouden worden zich aan te
sluiten bij de stelsels van twee verschillende lidstaten. Dat was in de concrete
gevallen ook gebeurd: zowel de Ierse, respectievelijk Britse bevoegde organen
enerzijds als de respectievelijk Nederlandse en Belgische organen anderzijds waren
van oordeel dat de betrokkenen aan hun wetgeving onderworpen waren en waren
overgegaan tot de effectieve heffing van bijdragen. In de zaak Fitzwilliam vorderde
het Ierse uitzendkantoor de betaalde bijdragen terug van het bevoegde Nederlandse
orgaan. In de zaak Banks vorderden de betrokken zelfstandigen de bijdragen terug
die in België waren geïnd.

Het is in deze context dat het Hof van Justitie stelde dat op de eerste plaats in het
geval van een geschil tussen de bevoegde organen van de lidstaten, zij met elkaar
contact moeten opnemen. Het orgaan van de uitzendende staat moet op vraag van 

(105) Met dit standpunt week het Hof af van wat het voordien in de zaak Knoch had beslist i.v.m.
een E-verklaring in het kader van het bekomen van een werkloosheidsuitkering voor een werkloze
die terugkeert naar de lidstaat van zijn woonplaats (toepassing van art. 71, lid 1 b) Verordening
1408/71 juncto art. 84, lid 2 Verordening 574/72). In het arrest in deze zaak stelde het Hof uit-
drukkelijk dat het bevoegde orgaan van de lidstaat waar de betrokkene woont of, in het kader van
een gerechtelijke procedure de nationale rechter, volledig vrijstaat de inhoud van die verklaring te
verifiëren: H.v.J., 8 juli 1992, nr. C-102/91, Knoch, Jur. H.v.J., 1992, p. I-4341, punt 53. Het Hof ver-
wees hierbij op het feit dat de betrokken verklaring gebaseerd is op een typeformulier dat werd
opgesteld door een besluit van de Administratieve Commissie en dat de besluiten krachtens zijn vaste
rechtspraak geen normatieve waarde hebben (punt 52). De stelling van het Hof in dit arrest staat
haaks op die van het Hof in de arrest Fitzwilliam en Banks. Deze houding zou onder meer geïn-
spireerd kunnen zijn door het feit dat het in de zaak Knoch niet ging om een probleem van aandui-
ding van toepasbare wetgeving (en het gevaar van dubbele onderwerping), maar over de vraag welke
lidstaat aan de betrokkene een werkloosheidsuitkering moest betalen.
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het orgaan van de ontvangende lidstaat de juistheid van de afgifte van de E 101-ver-
klaring opnieuw onderzoeken en de verklaring zo nodig intrekken. Dit kan onder
meer gebeuren indien het orgaan van de ontvangende lidstaat twijfels uit over de
juistheid van de feiten die aan de verklaring ten grondslag liggen en van de daarin
opgenomen gegevens (106). Het Hof verwijst hierbij uitdrukkelijk naar de
omstandigheid dat deze feiten niet zouden voldoen aan de vereisten van art. 14, lid
1 of art. 14 bis Verordening 1408/71. Hierbij bevestigt het Hof impliciet dat het niet
de E 101-verklaring zelf is die bepaalt welke wetgeving van toepassing is: het zijn de
bepalingen van Verordening 1408/71 zelf die dat doen. Maar het E 101-formulier
creëert een vermoeden dat het de wetgeving van het uitgevende orgaan is die van
toepassing. Het orgaan van een andere lidstaat moet hiermee rekening houden en
kan dus niet overgaan tot de effectieve toepassing van zijn eigen wetgeving, zolang
de E 101-verklaring nog geldig is. De facto zijn de betrokkenen immers reeds onder-
worpen aan de wetgeving van een staat (107). Het gaat hier dus op de eerste plaats
om een praktische benadering van het Hof om het probleem van de feitelijke onder-
werping aan de wetgeving van meer dan één lidstaat te vermijden.

Het Hof geeft verder dan ook aan welke procedure er moet gevolgd worden indien
de betrokken organen het niet eens geraken over de interpretatie van de feiten en
de vraag welke wetgeving de jure van toepassing is. Indien de betrokken organen
het niet eens worden over, met name, de beoordeling van de concrete feiten van
een specifieke situatie, en derhalve over de vraag of die situatie onder art. 14, lid 1
of art. 14 bis, lid 1 Verordening valt, staat het hun vrij de zaak voor te leggen aan de
Administratieve Commissie. Slaagt de Administratieve Commissie er niet in de stand-
punten van de bevoegde organen te verzoenen, dan staat het de ontvangende lid-
staat vrij, met behoud van een eventuele mogelijkheid van beroep in rechte in de
lidstaat van het afgevende orgaan, een niet-nakomingsprocedure in de zin van art. 227

(106) Deze zienswijze van het Hof is ook terug te vinden in H.v.J., 11 november 2004, nr. C-372/02,
Adanez Vega, Jur. H.v.J., 2004, p. I-10761, punt 36. Dit arrest ging over een verklaring van het
bevoegde orgaan van een lidstaat over de vervulde tijdvakken van verzekering of arbeid door de
betrokkene krachtens de wetgeving van deze lidstaat.
(107) Opvallend is wel dat het Hof niet aan het afgevende orgaan vraagt om, in geval van twijfel op
het moment van de aanvraag tot E 101-verklaring, vooraf contact op te nemen met het bevoegde
orgaan van de ontvangende lidstaat alvorens over te gaan tot de afgifte van de E 101-verklaring. Toch
is het al dan niet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden voor detachering niet of moeilijk te con-
troleren door het orgaan van het uitzendende land, vooral die voorwaarden die betrekking hebben
op de werkplaats zelf en de organisatie van het werk, zoals het al dan niet bestaan van een roterende
detachering of van een organische band met de uitzendende onderneming. Het Hof zelf merkte in
het arrest Fitzwilliam op dat voor de vaststelling van het bestaan van een organische band, het uit de
omstandigheden van de tewerkstelling moet blijken dat de werknemer gedurende de detache-
ringsperiode onder het gezag van de betrokken onderneming staat (punt 24). Zie tevens: Keunen,
F.W.M., o.c., p. 124; Jorens, Y. en Hajdu., J., o.c., p. 30; Sengers. K en Donders, P., l.c., p. 101.
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EG-Verdrag bij het Hof van Justitie in te leiden. Zo zou het Hof de mogelijkheid krij-
gen om de vraag naar de toepasselijke wetgeving en de juistheid van de gegevens in
de E 101-verklaring te onderzoeken (108) (109).

Volgens het Hof van Justitie moet het orgaan dat twijfels heeft (en in sommige
gevallen vrij zeker is), dat aan de specifieke voorwaarden voor de toepassing van de
detacheringsbepalingen van Verordening 1408/71 niet is voldaan, op de eerste
plaats contact opnemen met het uitgevende orgaan. Probleem is evenwel dat in de
procedure die het Hof voorstelt, het orgaan van de ontvangende staat afhankelijk is
van de goodwill van het orgaan van de uitzendende staat. Weliswaar stelde het Hof
van Justitie dat dit laatste orgaan de juistheid van de afgifte opnieuw moet onder-
zoeken en de verklaring eventueel intrekken. Maar deze verplichting is in de con-
structie van het Hof veeleer een morele verplichting. Er staat geen enkel juridisch
gevolg tegenover een eventuele weigering om de gegrondheid van de afgifte van de
E 101-verklaring opnieuw te onderzoeken. Aan het orgaan van de ontvangende lid-
staat legt het Hof wel de verplichting op om de E 101-verklaring te erkennen zolang
ze niet is ingetrokken, een verplichting die samengaat met het verbod om onder-
tussen zijn eigen wetgeving toe te passen en bijvoorbeeld bijdragen te innen. Het
orgaan van de uitzendende staat die weigert een E 101-verklaring in te trekken of te
wijzigen, kan gewoon doorgaan met het toepassen van zijn wetgeving en is in het
geval van gebrek aan loyale samenwerking aan geen enkele sanctie onderworpen.

Overigens past het hier erop te wijzen dat de organisatie van de afgifte van de E 101-
verklaring sterk verschilt tussen de lidstaten. Uit de lijst van bevoegde organen zoals
ze is vastgelegd in Bijlage 10 van Verordening 574/72, blijkt dat in sommige lidstat-
en de afgifte van deze verklaring centraal is georganiseerd en gebeurt door een cen-
traal orgaan (110), in andere is dit erg gedecentraliseerd en zijn bijvoorbeeld de
plaatselijke afdeling van de ziekenfondsen bevoegd (111). Dit maakt een effectieve
samenwerking niet altijd even gemakkelijk.

Ook de door het Hof van Justitie opgelegde procedure voor de Administratieve
Commissie lijkt niet erg effectief. Sinds het arrest Fitzwilliam van 10 februari 2000,
waarin het Hof voor het eerst naar deze procedure verwees, is geen enkele keer een
concreet geschil aan deze commissie voorgelegd. Van deze procedure wordt dus

(108) Arrest Fitzwilliam, punt 58 en arrest Banks, punt 45.
(109) Deze procedure was enkele jaren voordien reeds voorgesteld door Advocaat-generaal Lenz in
zijn conclusies in de zaak Calle Grenzshop. De Advocaten-generaal die conclusies hebben gefor-
muleerd in de zaken Fitzwilliam en Banks, verwijzen naar de stellingen van Lenz: zie conclusies van
Jacobs in de zaak Fitzwilliam (punt 53) en van Ruiz-Jarabo Colomer in de zaak Banks (punt 89 e.v.).
In het arrest Calle Grenzshop zelf kwam het Hof van Justitie niet aan de hier onderzochte vraag toe.
Zie: H.v.J., 16 februari 1995, nr. C-425/93, Calle Grenzshop, Jur. H.v.J., 1995, p. I-269 en de aldaar
gepubliceerde conclusies van Advocaat-generaal Lenz.
(110) Zoals bijvoorbeeld in België (met name de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) of in Nederland
(de Sociale Verzekeringsbank).
(111) Zoals bijvoorbeeld in Frankrijk (de “Caisses primaires d’assurance maladie”) of in Duitsland (de
plaatselijke “Krankenkassen”). Het zou in deze lidstaten om enkele honderden (Frankrijk) of duizen-
den (Duitsland) verschillende bevoegde organen gaan.
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geen gebruik gemaakt. En dat is ook niet verwonderlijk. De samenstelling, werkwijze
en bevoegdheid van de Administratieve Commissie is geregeld door art. 80 en 81
Verordening 1408/71. Deze commissie is ingesteld bij de Europese Commissie en
bestempelt zichzelf als een gespecialiseerd orgaan van de Europese Commissie
(112). Maar enkel de regeringsvertegenwoordigers van de lidstaten maken deel uit
van de Administratieve Commissie en de Europese Commissie is enkel aanwezig
met raadgevende stem. Het voorzitterschap van de Administratieve Commissie
behoort toe aan de lidstaat die tevens voorzitter is van de Raad (wisselt dus om de
zes maanden).

Art. 81 Verordening 1408/71 legt de Administratieve Commissie onder meer de taak
op om alle vraagstukken van administratieve en interpretatieve aard met betrekking
tot de toepassing van Verordening 1408/71 te behandelen. Wel voegt art. 81 a)
Verordening 1408/71 daar uitdrukkelijk aan toe dat deze bevoegdheid onvermin-
derd het recht is der betrokken autoriteiten, organen en personen om gebruik te
maken van de rechtsmiddelen en zich te wenden tot de rechterlijke instanties van
de lidstaten.

De taak die het Hof van Justitie in het kader van geschillen tussen bevoegde organen
van de lidstaten met betrekking tot de E 101-verklaring heeft gegeven, situeert zich
wellicht in de taak, geformuleerd in art. 81 c) Verordening 1408/71 om de samen-
werking tussen de lidstaten op het gebied van de sociale zekerheid te bevorderen.
De taak waarover het Hof het heeft is een bemiddelende taak. Het Hof spreekt zelf
over het verzoenen van de standpunten van de partijen (113). Ook de Admini-
stratieve Commissie heeft het in Besluit nr. 181 over “de rol van bemiddelaar” en
“poging tot verzoening van de standpunten” (114). Zulk een specifieke functie is
evenwel niet opgenomen in de taken die in art. 81 Verordening 1408/71 aan de
Administratieve Commissie zijn toegewezen. Het is duidelijk dat de Administratieve
Commissie geen enkele beslissing kan nemen in zulk een geschil. Er is overigens
geen enkele rechtsbasis in Verordening 1408/71 of andere bepalingen van het
gemeenschapsrecht voor zulk een beslissing.

Overigens zijn het niet de bevoegde organen zelf die hun geschil kunnen voor-
leggen aan de Administratieve Commissie. Zij zijn immers geen lid van deze com-
missie. Enkel de vertegenwoordigers van de regeringen maken daarvan deel uit. Het
Hof van Justitie ziet dit kennelijk over het hoofd wanneer het stelt dat het de
betrokken organen vrijstaat om de zaak voor te leggen aan de Administratieve Com-
missie (115). Punt 9 van Besluit nr. 181 stelt overigens duidelijk dat indien de
bevoegde organen het niet eens worden, zij via hun regeringsvertegenwoordigers

(112) Zie art. 1 “Statuten van de Administratieve Commissie voor de sociale zekerheid van mi-
grerende werknemers bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen”, goedgekeurd op
13 oktober 2004, PB. C., 20 mei 2005, afl. 119, p. 3.
(113) Zie arrest Fitzwilliam, punt 58, arrest Banks, punt 45 en arrest Herbosch Kiere, punt 29.
(114) Zie overweging (20) en punt 9 Besluit nr. 181.
(115) Zie arrest Fitzwilliam, punt 57, arrest Banks, punt 44 en arrest Herbosch Kiere, punt 28.
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een nota aan de Administratieve Commissie kunnen voorleggen met het oog op een
poging tot verzoening van de standpunten. Dit is bovendien geen louter formeel of
procedureel probleem. In heel wat lidstaten zijn de bevoegde socialezekerheids-
organen volledig onafhankelijk van de regeringen van deze lidstaten en lopen hun
opvattingen over de toepassing van Verordening 1408/71 en hun belangen niet altijd
parallel. De noodzaak om te passeren via de regeringsvertegenwoordiger in de
Administratieve Commissie, kan dan ook een belangrijke drempel betekenen op de
toegang tot deze verzoeningsprocedure.

Ten slotte moeten we erop wijzen dat de Administratieve Commissie uit vertegen-
woordigers van 25 lidstaten bestaat. Het is moeilijk voor te stellen dat zulk een ver-
gadering werkelijk een verzoenende functie kan uitoefenen (116). Het valt daarente-
gen te vrezen dat, rekening houdend met de hoger beschreven meningsverschillen
tussen de lidstaten met betrekking tot de interpretatie van de detacheringsbepalin-
gen, naar aanleiding van zulk een verzoeningspoging de onenigheid alleen maar
groter wordt.

De Administratieve Commissie lijkt me dan ook niet het meest geëigende orgaan om
tussen te komen in de betwisting tussen bevoegde organen van de lidstaten over de
vraag of de feiten van een specifieke situatie voldoende het gebruik van de detache-
ringsbepalingen van Verordening 1408/71 en van de afgifte van een E 101-verklaring
dekken (117).

Bij afwezigheid van ook maar één zaak die over deze materie aan de Administratieve
Commissie is voorgelegd, is er dan ook geen enkele keer gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om, indien de Administratieve Commissie er niet in slaagt de stand-
punten van de betrokken partijen met elkaar te verzoenen, een procedure op grond
van art. 227 EG-Verdrag bij het Hof van Justitie in te leiden (118). Overigens lijkt het
evenmin realistisch te denken dat lidstaten voor de betwisting over een E 101-ver-
klaring gebruikt zouden willen maken van deze mogelijkheid. Vooreerst moet,
krachtens art. 227 EG-Verdrag, de lidstaat die een andere lidstaat op grond van deze
verdragsbepaling voor het Hof wil dagen, eerst de zaak voorleggen aan de Europese
Commissie (119). Deze moet dan, binnen de drie maanden, een gemotiveerd advies

(116) De auteur van deze bijdrage heeft, als ambtenaar bij de Europese Commissie, tussen 1994 en
2002 alle vergaderingen van de Administratieve Commissie bijgewoond, en was van 1995 tot 1998
Secretaris-generaal van deze commissie, bevoegd voor de organisatorische en inhoudelijke voorberei-
ding van de vergaderingen.
(117) Blijkbaar vinden ook de betrokken partijen in de lidstaten zelf dat deze procedure niet de
meest aangewezen is. Zie: Jorens, Y. en Hajdu, J., o.c., p. 34.
(118) Het is niet duidelijk of zonder voorafgaande inschakeling van de Administratieve Commissie de
betrokken lidstaat toch gebruik zou kunnen maken van de procedure van art. 227 EG-Verdrag. Niets
in deze bepaling onderwerpt het beroep erop aan zulk een voorwaarde.
(119) Opvallend is dat in zijn rechtspraak het Hof van Justitie nergens verwijst naar een mogelijke
verzoenende rol van de Europese Commissie als onafhankelijke instantie (eventueel reeds vóór een
eventuele verzoeningspoging door de Administratieve Commissie), bij een conflict over de toepas-
sing van de detacheringsbepalingen.
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geven over deze zaak nadat de betrokken staten schriftelijk en mondeling hun visie
hebben weergegeven. Pas dan kan een lidstaat een andere lidstaat voor het Hof
dagen. Deze procedure wordt uiterst zelden gebruikt (120) en dan nog voor zaken
die haast als “staatszaken” kunnen worden beschouwd (121). Niets wijst erop dat zij
ooit zou gebruikt worden voor een betwisting over een E 101-verklaring. 
Het moge duidelijk zijn dat het de procedure die door het Hof van Justitie is
voorgesteld met betrekking tot geschillen tussen bevoegde organen van lidstaten
over een E 101-verklaring, aan elke effectiviteit ontbreekt. Het betekent in de prak-
tijk dat het orgaan van de ontvangende lidstaat volledig afhankelijk is van de good-
will van het orgaan dat de verklaring heeft afgegeven (122). Dit laatste mag zijn wet-
geving blijven toepassen zolang dit orgaan deze verklaring niet intrekt of wijzigt. De
door het Hof voorgestelde procedure laat niet toe om op dit laatste orgaan enige
druk uit te oefenen. Het betrokken orgaan heeft er zelf geen belang bij om de ver-
klaring in te trekken. Het zal dan immers geen bijdragen meer kunnen innen en
moet desnoods overgaan tot een administratief ingewikkelde regularisatie.

De frustratie die daaruit groeide bij de organen van de ontvangende lidstaten, heeft
ongetwijfeld geleid tot de zaak Herbosch Kiere en de vragen aan het Hof van Justitie
over de mogelijkheid van de rechter van de ontvangende lidstaat om alsnog te
oordelen dat in concreto niet aan de materiële vereisten van de detachering is
voldaan, en op grond daarvan de E 101-verklaring naast zich neer te leggen en het
bevoegde orgaan van de ontvangende lidstaat toe te laten betrokkenen te onderwer-
pen aan de wetgeving van zijn land.

Het Hof van Justitie heeft zoals hoger uiteengezet, deze weg afgeblokt. In het arrest
van 26 januari 2006 herhaalde het Hof zijn redenering en zijn procedurevoorstel van
de arresten Fitzwilliam en Banks zonder enige nuance en voegde eraan toe dat als
het bevoegde orgaan van de lidstaat van ontvangst van de gedetacheerde werkne-
mers een E 101-verklaring ongeldig kon laten verklaren door een rechterlijke
instantie van die lidstaat, het stelsel van loyale samenwerking tussen de bevoegde
organen van de lidstaten in gevaar zou komen (123). Zolang de E 101-verklaring niet
is ingetrokken of ongeldig verklaard, geldt zij in de interne rechtsorde van de lid-

(120) Lenaerts, K. en Arts, D., Europees procesrecht, Antwerpen, Maklu, 2003, p. 136. Volgens deze
auteurs werd er tot 2003 slechts viermaal gebruik gemaakt van deze procedure, die enkel in twee
gevallen tot een arrest van het Hof van Justitie aanleiding heeft gegeven.
(121) Zoals bijvoorbeeld de thans aanhangige zaak nr. C-145/04, Spanje t. Verenigd Koninkrijk (PB.
C., 30 april 2004, afl. 106, 43) over de organisatie door deze laatste lidstaat van de verkiezingen voor
het Europees Parlement in Gibraltar. Een ander voorbeeld onder de zeldzame precedenten is de in
1995 door België, daarin gesteund door een aantal andere lidstaten, tegen Spanje gerichte procedure
die betrekking had op de Spaanse beperkingen op de export van ongebottelde Rioja-wijnen. Het Bel-
gische verzoek werd door het Hof afgewezen: H.v.J., 16 mei 2000, nr. C-388/95, België t. Spanje, Jur.
H.v.J., 2000, p. I-3123.
(122) De Pauw, B., “Het arrest Fitzwilliam van het Europees Hof van Justitie: een verduidelijking van
het detacheringsbegrip?”, l.c., p. 299.
(123) Zie punten 30-32.
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staat waarin de betrokken werknemers zijn gedetacheerd, en bindt zij ook de orga-
nen ervan, inclusief de rechterlijke macht. Het Hof stelde uitdrukkelijk dat een
rechterlijke instantie van de lidstaat van ontvangst niet bevoegd is de geldigheid van
een E 101-verklaring na te gaan wat betreft de staving van de feiten op grond waar-
van een dergelijke verklaring is afgegeven, met name het bestaan van een organi-
sche band tussen de onderneming die de werknemer detacheert en de gede-
tacheerde werknemer.

Rekening houdend met het totale gebrek aan effectiviteit van de door het Hof in het
arrest Herbosch Kiere nogmaals herhaalde procedure ter betwisting van een E 101-
verklaring, komt weigeren van het toekennen van een rol aan de rechterlijke
instanties van de ontvangststaat in het nagaan of al dan niet aan de materiële en
juridische voorwaarden van de detachering is voldaan, als onbegrijpelijk over. Een
rechter lijkt toch beter geplaatst dan de betrokken bevoegde organen die zelf
belanghebbende zijn in het geschil, om na te gaan of aan de juridische voorwaarden
voor de detachering is voldaan, ondanks het bestaan van een E 101-verklaring.
Bovendien kan de controle van een aantal feiten, zoals de cruciale voorwaarde van
het blijven bestaan van een organische band, ook (of zelfs enkel) gebeuren in de
ontvangende lidstaat. De rechter van de ontvangende staat zou dan, rekening
houdend met zijn institutionele onafhankelijkheid, een uitspraak kunnen doen over
de vraag welke wetgeving de jure op de betrokken werknemers of zelfstandigen
van toepassing is. Uiteraard mogen hangende de procedure niet door het orgaan van
de ontvangen lidstaat reeds bijdragen worden geïnd of mogen de betrokkenen niet
onderworpen worden aan andere verplichtingen die zouden betekenen dat zij in
feite aan de wetgeving van meer dan één lidstaat onderworpen zijn. En uiteraard
vereist de verplichting tot loyale samenwerking tussen de organen van de lidstaten
dat zij, alvorens een rechter te vatten over deze zaak, eerst overleg plegen (124).

Heeft het Hof, door elke tussenkomst van de rechter van de ontvangenden lidstaat
te weigeren, het kind niet met het badwater weggegooid? We kunnen ons niet van
de indruk ontdoen dat door deze rechtspraak van het Hof van Justitie de E 101-ver-
klaring een vrijbrief dreigt te worden voor hen die er handig gebruik van willen
maken om te ontsnappen aan de toepassing van het werklandbeginsel in situaties
waarvoor de detacheringsbepalingen in Verordening 1408/71 niet zijn bedoeld.
Deze conclusie wordt nog versterkt door de constatering dat heel wat bevoegde
organen van de lidstaten zonder al te veel controle of aan de voorwaarden is voldaan,
E 101-verklaringen afgeven (125). Zorgwekkend is bovendien dat er in de praktijk heel wat 

(124) In de zaak Herbosch Kiere knelde hier en daar dan weer het schoentje: het Belgische bevoegde
orgaan was reeds begonnen met het innen van de bijdragen en had, zo blijkt uit het dossier, op geen
enkel moment geprobeerd om contact op te nemen met het Ierse bevoegde orgaan om het ervan te
overtuigen de E 101-verklaring in te trekken en niet meer de Ierse wetgeving toe te passen. Daarom
was deze zaak misschien niet de ideale test case. Het is ook verwonderlijk dat de hierboven geschet-
ste moeilijkheden om de door het Hof in de arresten Fitzwilliam en Banks voorgestelde betwistings-
procedure effectief te kunnen gebruiken, in het geheel niet aan bod zijn gekomen in de discussie
voor het Hof in de zaak Herbosch Kiere.
(125) De Pauw spreekt zelfs van “stempelmachines”: J.T.T., 2000, p. 299.
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prangende problemen bestaan met betrekking tot de interpretatie en toepassing van
de detacheringsbepalingen van Verordening 1408/71 en de betekenis van de E 101-
verklaring (126).

5.3. IS DE E 101-VERKLARING ONAANTASTBAAR?
Toch moeten we ons afvragen of de E 101-verklaring, en de toepassing van het
recht van het uitzendende land, volledig onaantastbaar is indien het orgaan dat deze
verklaring heeft afgegeven, de verklaring niet wil intrekken of zelfs niet bereid is dit
te onderzoeken.

Op de eerste plaats wijst het Hof zelf op de mogelijkheid voor alle betrokken partijen,
inclusief het orgaan van de ontvangende lidstaat, een beroep te doen op de
rechterlijke instanties van de uitzendende lidstaat (127). In het arrest Fitzwilliam
had het Hof uitdrukkelijk gesteld dat het de nationale rechter is die bij uitsluiting
bevoegd is om na te gaan, of er in het hem aanhangige geding sprake is van een
organische band tussen de gedetacheerde werknemer en de werkgever die op de E
101-verklaring staat aangegeven (128). De verwijzing verder in dit arrest naar de
rechter van de uitzendende staat alleen, zou dan betekenen dat in de eerste passage
het Hof enkel verwees naar deze rechter. In de discussie voorafgaande aan het arrest
Herbosch Kiere werd door verschillende partijen naar deze eerste passage in het
arrest Fitzwilliam verwezen om ook aan de rechter van de ontvangende lidstaat
deze bevoegdheid te geven, maar dit heeft het Hof in het arrest Herbosch Kiere uit-
drukkelijk als mogelijkheid afgewezen.

Het Hof geeft de rechter van de uitzendende staat wel de bevoegdheid om zich te
buigen over de vraag of de feiten die aan de grondslag zouden liggen van de E 101-
verklaring wel voldoende zijn opdat aan alle materiële voorwaarden voor de
detachering is voldaan. Het gaat hier duidelijk niet om een verzoeningsprocedure
maar wel over een volle bevoegdheid van de rechterlijke instantie van deze lidstaat
die zich ten gronde kan uitspreken, desnoods met een bevel tot het bevoegde
orgaan om de betrokken E 101-verklaring in te trekken of te wijzigen.

We kennen geen voorbeeld van zulk een beroep door het bevoegde orgaan van een
ontvangende lidstaat bij de rechter van de uitzendende staat. Wel moge het
duidelijk zijn uit de hier besproken rechtspraak dat hangende zulk een geding voor
de rechter van de uitzendende lidstaat, het bevoegde orgaan van de ontvangende
lidstaat er niet mag van uitgaan dat zijn wetgeving toch van toepassing is en de
betrokkene aldus de facto te onderwerpen aan de wetgeving van meer dan één lidstaat.

(126) Zie hoger onder nr. 4.
(127) Arrest Fitzwilliam, punt 58, arrest Banks punt 45 en arrest Herbosch Kiere, punt 29.
(128) Arrest Fitzwilliam, punt 25.
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Een tweede mogelijkheid waarbij de geldigheid van de E 101-verklaring zou aange-
tast worden, zonder tussenkomst van het afgevende orgaan, is in een geval van mis-
bruik of bedrog. Volgens vaste rechtspraak van het Hof kunnen de justitiabelen in
geval van misbruik of bedrog geen beroep op het gemeenschapsrecht doen (129).
In verschillende van deze arresten erkende het Hof uitdrukkelijk de rol van de
nationale rechter om te verhinderen dat het gemeenschapsrecht zou worden
gebruikt in geval van bedrog (130).

In het kader van de toepassing van Verordening 1408/71 en Verordening 574/72
kwam het probleem van misbruik en bedrog aan de orde in de zaak Paletta (131).
Deze zaak ging over de vraag of het bevoegde orgaan van een lidstaat bevoegd voor
de uitbetaling van een uitkering bij ziekte (in casu was dat de werkgever), gebon-
den is aan hetgeen een orgaan van de woon- of verblijfsplaats van betrokkene met
betrekking tot het begin en de duur van de arbeidsongeschiktheid heeft vastgesteld.
In een eerste arrest stelde het Hof dat het bevoegde orgaan van de eerste lidstaat
inderdaad in feite en in rechte gebonden is door de constateringen van het orgaan
van de tweede staat. Dit was voor het Hof onder meer logisch omdat het eerste
orgaan op grond van art. 18, lid 5 Verordening 574/72 steeds de mogelijkheid heeft
om door een arts van zijn keuze de betrokkene werknemer te laten onderzoeken
(132). Maar in een tweede arrest in dezelfde zaak (133), gewezen door het voltallige
Hof, nuanceerde het Hof zijn stelling. Vooreerst herinnerde het Hof aan zijn recht-
spraak dat in geval van misbruik en bedrog, de betrokkenen geen beroep kunnen
doen op het gemeenschapsrecht. De nationale rechterlijke instanties kunnen op
basis van objectieve gegevens rekening houden met misbruik of bedrog door de
belanghebbende en hem eventueel de toepassing van de bepalingen van het 

(129) Zie met name, voor het vrij verrichten van diensten, H.v.J., 3 december 1974, nr. 33/74, Van
Binsbergen, 33/74, Jur. H.v.J., 1974, p. 1299, punt 13, en H.v.J., 5 oktober 1994, nr. C-23/93, TV10,
Jur. H.v.J., 1994, p. I-4795, punt 21; voor het vrij verkeer van goederen, H.v.J., 10 januari 1985, nr.
229/83, Leclerc, Jur. H.v.J., 1985, p. 1, punt 27; voor het vrij verkeer van werknemers, H.v.J., 21 juni
1988, nr. 39/86, Lair, 39/86, Jur. H.v.J., 1988, p. 3161, punt 43 en H.v.J., 23 september 2003, C-
109/01, Akrich, Jur. H.v.J., 2003, p. I-9607, punten 57-58; voor het gemeenschappelijk landbouw-
beleid, H.v.J., 3 maart 1993, nr. C-8/92, General Milk Products, Jur. H.v.J., 1993, p. I-779, punt 21;
voor de sociale zekerheid, H.v.J., 2 mei 1996, nr. C-206/94, Paletta, Jur. H.v.J., 1996, p. I-2357, punt
24; voor het ondernemingsrecht H.v.J., 12 mei 1998, nr. C-367/96, Kefalas e.a., Jur. H.v.J., 1998, p. I-
2843, punt 20, en H.v.J., 23 maart 2000, nr. C-373/97, Diamantis, Jur. H.v.J., 2000, p. I-1705, punt
33; voor het immigratierecht: H.v.J., 27 september 2001, nr. C-63/99, Gloszczuk, Jur. H.v.J., 2001, p.
I-6369, punt 75; voor het belastingsrecht H.v.J., 3 maart 2005, nr. C-32/03, Fini, Jur. H.v.J., 2005, p. I-
1599, punt 32 en H.v.J., 6 juli 2006, nrs. 439/04 en C-440/04, Kittel en Recolta, onuitgegeven, punt 54.
(130) Zie arrest Kefalas, punt 20; arrest Fini, punt 34 en arrest Kittel en Recolta, punt 56.
(131) Het ging hier om de toepassing van art. 22, lid 1 a) ii) Verordening 1408/71 en art. 18 Veror-
dening 574/72.
(132) H.v.J., 3 juni 1992, nr. C-45/90, Paletta, Jur. H.v.J., 1992, p. I-3423, punt 27.
(133) De betrokken Duitse rechtelijke instanties waren van oordeel dat het Hof in zijn eerste arrest
niet alle relevante rechtvragen had kunnen behandelen en stelden in een tweede procedure opnieuw
vragen aan het Hof van Justitie.
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gemeenschapsrecht waarop hij een beroep doet ontzeggen (134). Het Hof past hier-
bij impliciet het adagium “fraus omnia corrumpit” toe (135).

Er is dus in de ogen van het Hof sprake van misbruik of bedrog indien de
betrokkene bewust verkeerde informatie heeft verstrekt of een statuut claimt waar
hij objectief gezien geen recht op heeft, om via deze frauduleuze weg een voordeel
te verkrijgen die het gemeenschapsrecht hem zou bieden.

Onmiskenbaar gebeurt het geregeld dat met het oog op het verkrijgen van een E
101-verklaring de betrokken werkgever, werknemer of zelfstandige frauduleuze
verklaringen aflegt (over zijn woonplaats bijvoorbeeld) of frauduleuze documenten
voorlegt (schijnarbeidsovereenkomsten bijvoorbeeld), of dat de betrokkenen nala-
ten aan de bevoegde organen wijzigingen in de concrete situatie mee te delen waar-
door aan de materiële voorwaarden van de detachering niet meer is voldaan.

Wat zijn in dat geval de mogelijkheden die het orgaan van de ontvangende lidstaat
heeft? Op de eerste plaats moet het natuurlijk het afgevende orgaan inlichten over
de gegevens waarover het eerste orgaan beschikt, en vragen om de E 101-verklaring
in te trekken. Het kan zich ook richten tot de rechtbanken van het uitzendende
land. Maar de vraag stelt zich of het zich ook kan richten tot de gerechtelijke
instanties van zijn eigen land, zoals het gebeurde in de andere zaken waarbij het Hof
misbruik en fraude als grond tot het weigeren van het toepassen van het gemeen-
schapsrecht beschouwde. Misschien zou het nuttig zijn deze vraag aan het Hof voor
te leggen in een nieuwe prejudiciële zaak (136).

Overigens blijkt dat het Hof in het verleden in andere zaken aan de organen van het
ontvangstland de mogelijkheid heeft gegeven om verklaring van organen van andere
landen naast zich neer te leggen indien er ernstige twijfels zijn over de juistheid
daarvan, zelfs zonder dat er sprake is van misbruik of bedrog. In het arrest Van de

(134) H.v.J., 2 mei 1996, nr. C-206/94, Paletta, Jur. H.v.J., 1996, p. I-2357, punt 24-25 en de aldaar
geciteerde rechtspraak.
(135) Ook in andere zaken heeft het Hof dus bevestigd dat misbruik en bedrog geen grond voor het
inroepen van een bepaling uit het gemeenschapsrecht kan inhouden. Zo stelde het Hof bijvoorbeeld
in de zaak Akrich dat een schijnhuwelijk geen grond kan bieden voor de toepassing van het gezins-
herenigingsrecht dat het gemeenschapsrecht aan een authentiek huwelijk verbindt. Bij een schijn-
huwelijk gaat het niet om een huwelijk en de betrokkenen hebben op frauduleuze manier misbruik
gemaakt van het gemeenschapsrecht. Met betrekking tot de toepassing van de Associatie-
overeenkomst met Polen stelde het Hof in het arrest Gloszczuk dat een Pools onderdaan die in een
lidstaat al dan niet in loondienst wil gaan werken en de desbetreffende controles van de nationale
autoriteiten dwarsboomt door valselijk te verklaren dat hij zich naar deze staat begeeft als toerist,
zichzelf buiten de beschermingssfeer van de associatieovereenkomst plaatst. Het zou dan gaan om
een ontduiking van het nationale recht door zich op ontoelaatbare of frauduleuze wijze op het
gemeenschapsrecht te beroepen. In de arresten Fini en Kittel ging het om belastingsfraude.
(136) Zoals het Hof in de zaak Paletta twee verwijzingen en twee arresten nodig had om zijn recht-
spraak te preciseren.
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Bijl, over een zaak van toelating tot een gereglementeerd beroep, stelde het Hof dat
een ontvangende lidstaat niet zonder meer rekening moet houden met een attest
van een andere lidstaat dat manifest onjuiste gegevens bevat (137). Eenzelfde hou-
ding nam het Hof aan in het arrest Dafeki. In deze zaak ging het Hof er wel van uit
dat de bestuursorganen en de rechterlijke instanties van een lidstaat gebonden zijn
aan de door de bevoegde instanties van andere lidstaten uitgereikte akten en soort-
gelijke documenten van de burgerlijke stand, tenzij concrete aanwijzingen, die ver-
band houden met het betrokken individuele geval, ernstige twijfel omtrent de juist-
heid daarvan doen rijzen (138). Het ging in deze zaak om een geboorteakte waaruit
de leeftijd van de betrokkene moest blijken, een gegeven dat van belang was met
betrekking tot de eventuele opening van een recht op een ouderdomspensioen.

Men kan zich bovendien de vraag stellen of een E 101-verklaring die op frauduleuze
wijze is verkregen, nog wel een geldige verklaring is en dus de gevolgen kan
hebben die het Hof eraan verbindt. Deze vraag stelt zich ook met betrekking tot een
E 101-verklaring die niet voldoet aan de minimum formele vereisten of die geen
betrekking heeft op de drager ervan of op de door hem uitgeoefende werkzaam-
heden. Zo blijken heel wat verklaringen onvolledig, foutief of met doorhalingen
ingevuld (139). Een E 101-verklaring die niet is ondertekend of waarop de stempel
van het uitgevende orgaan ontbreekt, kan geen geldige E 101-verklaring zijn. Het-
zelfde geldt mijns inziens met verklaringen waarop een andere werknemer vermeld
staat dan diegene die houder is van de verklaring, of waarop een andere werkgever
vermeld staat dan diegene waarvoor betrokken werknemer daadwerkelijk werkt.
Het orgaan van de ontvangende lidstaat moet in deze gevallen navragen bij het
orgaan van de uitzendende lidstaat wat hierover zijn standpunt is, maar kan er bij
afwezigheid van enig antwoord van uitgaan dat het niet om een geldige E 101-ver-
klaring gaat en deze naast zich neerleggen. Dezelfde bevoegdheid lijkt dan ook toe
te komen aan de rechter van het ontvangende land die over een eventueel geschil
zou moeten oordelen. Hetzelfde geldt uiteraard met een kennelijk vervalste E 101-
verklaring of een verklaring die is uitgegeven door een ander orgaan dan het in de
betrokken lidstaat bevoegde orgaan.

In deze context lijkt de E 101-verklaring niet onaantastbaar en blijft een actieve
opsporing van onrechtmatig gebruik van de detacheringsbepalingen nodig en nut-
tig. Wel constateren we dat door de hier besproken rechtspraak van het Hof van
Justitie de sociale-inspectiediensten naar verluid geen betwisting van de geldigheid
van een E 101-verklaring meer aandurven.

(137) H.v.J., 27 september 1989, nr. 130/88, Van de Bijl, Jur. H.v.J., 1989, p. 3039, punt 27.
(138) H.v.J., 2 december 1997, nr. C-336/94, Dafeki, Jur. H.v.J., 1997, p. I-6761, punt 19.
(139) De Pauw, B., “Het arrest Fitzwilliam van het Europees Hof van Justitie: een verduidelijking van
het detacheringsbegrip?”, l.c., p. 299.
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6. BESLUIT

De toepassing van de detacheringsbepalingen van Verordening 1408/71 is ingebed
in een reeks van uitdrukkelijk in deze verordening en in de rechtspraak van het Hof
van Justitie opgenomen voorwaarden. Deze voorwaarden moeten ervoor zorgen
dat enkel onder welbepaalde omstandigheden gebruik wordt gemaakt van de
bepalingen die het mogelijk maken om af te wijken van het beginsel in de Europese
socialezekerheidscoördinatie dat een werknemer of zelfstandige onderworpen is
aan de socialezekerheidswetgeving van de lidstaat waar hij werkt (werklandbegin-
sel). Het vervullen van deze materiële voorwaarden moet ervoor zorgen dat deze
afwijking van het werklandbeginsel alleen kan toegepast worden in situaties waarbij
dit gerechtvaardigd is. Ze zijn het resultaat van een nauwgezet opgebouwd even-
wicht tussen de verschillende uitgangspunten van het gemeenschapsrecht (vrij ver-
keer van werknemers; vrij verkeer van diensten; gelijke behandeling met de
werknemers en zelfstandigen in het werkland) en tussen de belangen van de
betrokken partijen, met name de werkgevers, werknemers, zelfstandigen, lidstaten
en hun socialezekerheidsinstellingen.

De effectiviteit en legitimiteit van deze evenwichten hangt grotendeels af van de
mate waarin ze kunnen worden afgedwongen. We hebben in deze bijdrage
proberen aan te tonen dat de rechtspraak van het Hof van Justitie met betrekking
tot de juridische betekenis van de E 101-verklaring zulk een effectieve afdwinging
niet meer garandeert of zelfs onmogelijk dreigt te maken. In de jongste tien jaar is in
de literatuur herhaaldelijk gewezen op oneigenlijk gebruik van de detacherings-
bepalingen van Verordening 1408/71 en zelfs misbruik. De afwezigheid van effec-
tieve controlemiddelen zou kunnen betekenen dat zij die handig gebruik maken of
zelfs misbruik maken van deze bepalingen, vrij spel zouden krijgen in die zin dat zij
in grote mate zelf kunnen bepalen welke wetgeving op hen van toepassing is. Dit
betekent een ernstige aantasting van het werklandbeginsel en van het beginsel van
sterke en exclusieve werking van de regels in de Europese socialezekerheidscoördi-
natie inzake de vaststelling van de toepasbare wetgeving.

Op die manier kunnen gemakkelijk werknemers aan “goedkopere” sociale voor-
waarden tewerkgesteld worden in “duurdere” lidstaten. Dit leidt niet alleen tot
“sociale dumping” in die zin dat werknemers in een lidstaat worden tewerkgesteld
zonder dat zij aan de sociale wetgeving van deze lidstaat onderworpen zijn maar aan
de wetgeving van een andere lidstaat die voor de werknemers minder gunstige
rechten biedt en voor hun werkgever goedkoper is. Dit leidt uiteraard ook tot een
concurrentievoordeel ten overstaan van die ondernemers in de betrokken lidstaat
die dit niet (kunnen) doen. Bovendien oefent het een neerwaartse druk uit op het
niveau van sociale bescherming van deze lidstaat, niet alleen door de concurrentie
vanuit een lidstaat met een lager niveau van sociale bescherming maar ook door het
mislopen van inkomsten voor de financiering van de sociale zekerheid. In de jongste
jaren zijn blijkens recente gegevens deze fenomenen enkel maar toegenomen. Dit
heeft onder meer geleid tot een ernstige legitimiteitscrisis voor Europa dat, ten
onrecht of niet, gezien wordt als oorzaak van “sociale dumping” en “neerwaartse
spiraal van sociale bescherming”.444
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Het Hof van Justitie heeft terecht gewezen op het grote belang van een loyale
samenwerking tussen de bevoegde organen van de verschillende lidstaten en het
belang te vermijden dat werknemers, werkgevers of zelfstandigen de facto moeten
bijdragen aan de sociale zekerheid van meer dan één lidstaat tegelijk. Maar door de
afwezigheid van de mogelijkheid tot effectieve jurisdictionele of andere controle op
het al dan niet vervuld zijn van de materiële voorwaarden voor de detachering, en
deze controle grotendeels over te laten aan de loyale samenwerking tussen lidstaten,
komen de uitgangspunten van de Europese socialezekerheidscoördinatie onder
druk. Een juiste en effectieve toepassing van vigerende rechtsregels dreigt te wor-
den geslachtofferd op het altaar van deze samenwerking.

__________
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HERVORMING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID
IN BELGIE
OVERPEINZINGEN BIJ EEN BIJDRAGE VAN
BEA CANTILLON

DOOR ETIENNE DE CALLATAY (1)

De sociale zekerheid van vandaag is niet langer te vergelijken met die van het begin
van de naoorlogse periode (2). Zowel de regels van ons socialezekerheidsstelsel als
de economische, sociale en demografische omgeving waarin het functioneert, zijn
geëvolueerd. We mogen dus geen genoegen nemen met het feit dat ons sociaal
model in het verleden werd beschouwd als een... model! Integendeel: we moeten
ons socialezekerheidsstelsel onder de loep nemen om na te gaan of het in staat is in
te spelen op de uitdagingen van morgen en of het nog steeds doeltreffend is.

“Is onze sociale zekerheid nog sociaal en zeker?” vroeg Bea Cantillon zich onlangs af
in een uitstekende bijdrage (3). Dat artikel, dat uit vier delen bestaat, begint met een
schets van de evolutie van het sociale beleid in de loop van de voorbije decennia.
Het tweede deel situeert België op het vlak van sociale performantie, waaruit blijkt
dat ons sociale model aan doeltreffendheid heeft ingeboet. Het derde deel werpt
een licht op het waarom van deze ontgoochelende evolutie. Het vierde deel tot slot
geeft de grote lijnen weer van de maatregelen die zouden moeten worden genomen
om onze sociale zekerheid beter te doen presteren.

Wij stellen voor om het debat van ideeën te voorzien door middel van een beknopte
commentaar bij het artikel van B. Cantillon; hierbij volgen we dezelfde structuur als
het oorspronkelijke artikel. Ons standpunt komt grotendeels overeen met de
opvattingen die in het artikel worden uitgedrukt. We zijn het in grote lijnen eens
over de diagnose en over de medicatie; op het vlak van de posologie zijn de ver-
schillen in standpunt echter meer opmerkelijk. Het armoedecijfer is in België 

(1) Etienne de Callataÿ werkt bij Bank Degroof. Hij is gastlector aan de UCL (Fopes) en de Facultés de
Namur (Faseg). De onderhavige commentaar werd op persoonlijke titel geschreven.
(2) R. Savage, Economie belge 1953-2000. Ruptures et mutations, Presses Universitaires de Louvain,
Louvain-la-Neuve, 2004.
(3) B. Cantillon, Hoe sociaal en zeker is de sociale zekerheid nog? Reflecties over de toekomst van de
sociale zekerheid in België, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nummer 4, pp. 719-735, 2005.
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toegenomen en het imago van ons land als Europees model kreeg flink wat klappen.
Bij deze bedroevende vaststelling is een nog radicalere vernieuwing dan die die
door B. Cantillon wordt voorgesteld, wenselijk (4). 

1. EVOLUTIE VAN ONZE SOCIALE ZEKERHEID

Ook al kunnen we terecht wijzen op de veelbetekenende wijzigingen die werden
doorgevoerd in onze socialezekerheidsstelsels, moeten we ons toch afvragen of we,
in plaats van aan veelbetekenende wijzigingen, niet eerder behoefte hadden aan
structurele wijzigingen, afgestemd op de mutaties in onze samenleving en in het bij-
zonder op de tweevoudige uitdaging van de vergrijzing en de mondialisering. Beide
zijn door en door positief omdat ze het mogelijk maken dat we langer leven en dat
landen uit de armoede geraken, maar ze vereisen aanpassingen die moeilijk zijn uit
te leggen en die voor de bevolking van de industrielanden moeilijk aanvaardbaar
zijn. In een omgeving waar fysiek, financieel en menselijk kapitaal mobiel is en de
coördinatie van het budgettaire, fiscale, sociale en milieubeleid van de overheid
beperkt is, moet de nationale sociale zekerheid grondiger worden overdacht. We
moeten durven bevestigen dat het pensioenstelsel van de vastbenoemde
ambtenaren buitensporig vrijgevig is en dat elke pensionering vóór 40 of 42 effec-
tieve arbeidsjaren aanleiding zou moeten geven tot een zware financiële straf die in
verhouding staat tot de kostprijs voor de gemeenschap.

In de loop van de decennia mogen er dan al positieve wijzigingen zijn aangebracht,
met meer bepaald onlangs nog de invoering van de begrippen “activering van de
sociale-uitkeringstrekkers” en “responsabilisering van de actoren”, toch moeten we
ons ook afvragen of die wijzigingen wel ver genoeg gaan. Wij delen het optimisme
van B. Cantillon niet als zij oordeelt dat “de werkloosheidsvallen met redelijk succes
werden bestreden” en dat “de grootste afhankelijkheidsvallen werden weggewerkt”.
Wanneer rekening wordt gehouden met de liquiditeitsverplichting en de
kortzichtigheid van de betrokken economische actoren, met de slechte arbeidsom-
standigheden en de uitgaven die het uitoefenen van een beroep met zich mee-
brengt, en met de aantrekkingskracht van de informele economie, dan blijft de over-
tuiging dat er niet voldoende tot werken wordt aangespoord.

Tot slot, wat de vaststelling aangaande de veranderingen van de voorbije decennia
betreft, moeten ook de negatieve veranderingen worden gemeld, met name de
afbraak van laaggeschoolde jobs door de verhoging van de sociale minima, de stij-
ging van het aantal openbare en semi-openbare ambten en gesubsidieerde banen, de
insijpeling van een malthusiaanse visie op de arbeidsmarkt, waar een vast aantal
banen beter zou moeten worden verdeeld, de steeds complexere organisatie van de

(4) Voor een gedetailleerdere uiteenzetting, zie E. de Callataÿ, La sécurité sociale: quand l’immobi-
lisme conduit à la dérive; verschijnt in het verslag van het Colloque Jean Dabin van december 2005.
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arbeidsmarkt, waarbij de overheid een beroep doet op een micro-management dat
heel wat meer kwaad dan goed doet, of nog, de opvatting dat vervroegde uittreding
een recht is. De door B. Cantillon genoemde afschaffing van het plafond voor de
berekeningsbasis van de sociale bijdragen voor loontrekkenden is een perverse maat-
regel. Vanuit het standpunt van de sociale rechtvaardigheid ondermijnt deze maat-
regel de legitimiteit van de sociale bijdragen door ze gelijk te stellen met de belastin-
gen, ze bestraft hoger geschoolde arbeid en brengt onrechtvaardige en ondoeltref-
fende ontwijkingsmechanismen teweeg, of het nu gaat om de opkomst van schijn-
zelfstandigen, alternatieve vergoedingen, bedrijfswagens of stock-optionsplannen.

2. DE ONDERMAATSE PRESTATIE VAN HET BELGISCHE MODEL

Als we de landen van de Europese Unie in groepen verdelen op basis van criteria als
rijkdom per inwoner of sociale spanning, komt België naar voren als een rijk,
relatief egalitair land, maar in deze subgroep levert het ontoereikende prestaties op
het vlak van werkgelegenheid en armoede. Het lijkt er op dat onze samenleving
gelooft dat de huidige, permanente hoge werkloosheidsgraad onvermijdelijk is en
dat ze qua armoedebestrijding nog de beste is. Volgens B. Cantillon is dat omdat
“wij (…) goed voor onze werkenden zorgen; de bescherming van gepensioneerden
en werklozen daarentegen laat duidelijk te wensen over. (…) de bodem van de Bel-
gische welvaartsstaat ligt relatief lager dan elders in de kopgroep van Europa” (5). 

Deze uitspraak mag niet verkeerd worden begrepen. De begroting voor gepensio-
neerden en werklozen meer uitbreiden dan door de vergrijzing en de economische
conjunctuur vereist is, is uit den boze. In feite stelt België kwantiteit boven
kwaliteit: we mogen vroegtijdig uittreden, maar tegen relatieve lage pensioenen
(uitgezonderd voor de ambtenaren), vooral voor diegenen die een loopbaan van 40
jaar achter de rug hebben. De staat vergoedt de werkloosheid zonder tijdslimiet,
maar eveneens tegen relatief lage werkloosheidsuitkeringen.

3. HET WAAROM VAN DE ONDERMAATSE PRESTATIE

Volgens B. Cantillon wordt het verlies aan doeltreffendheid van de Belgische sociale
zekerheid verklaard door laattijdige, te radicale en te behoedzame hervormingen,
door een niet-optimale federale structuur en door nieuwe, onevenwichtige maat-
regelen.

Op basis van onze commentaar inzake het eerste deel, begrijpt de lezer dat wij het
zeker niet eens zijn met de kritiek op maatregelen die al te radicaal zouden zijn
geweest. Wat het pensioen betreft, illustreert het recente Generatiepact perfect de

(5) De Europese kopgroep bestaat uit Duitsland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en de drie landen
in het noorden, nl. Finland, Zweden en Denemarken.
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laattijdigheid van de hervorming, die uitgestelde effecten heeft, alsook een ruim-
schoots ontoereikende en in fine mogelijkerwijze contraproductieve, globale weer-
slag, doordat het de indruk zou wekken dat het onderliggende probleem werd
opgelost en dat het de werkelijk noodzakelijke structurele hervorming zou uit-
stellen. We hebben ons hier niet bezondigd aan buitensporigheid, maar wel aan
gebrek aan radicalisme.

Het is moeilijk om exact te bepalen of de remmen op de modernisering van onze
sociale zekerheid, en meer bepaald op het vlak van de activering op de arbeids-
markt en de gezondheidszorg, het gevolg zijn van tegenstrijdige communautaire
opvattingen. Als we de draagwijdte van de aanpassing van het Belgische institu-
tionele landschap tijdens de voorbije kwarteeuw beschouwen, zouden we kunnen
denken dat, als een Gemeenschap werkelijk had gepoogd om in het ene of andere
domein de loop der dingen te beïnvloeden, ze daar dan ook ruimschoots in zou zijn
geslaagd. Voor de rest zou ik het verschil in praktijken tussen onze twee grote
Gemeenschappen niet durven te bestempelen als een communautaire spanning
waar dit verschil niet het gevolg is van een kloof tussen homogene bevolkings-
groepen, dan wel van een macht die door één partij in één van de Gemeenschappen
wordt uitgeoefend.

Voor de rest delen wij in grote mate de standpunten van B. Cantillon over de maat-
regelen die te schuchter of te vrijgevig zijn door een gebrek aan moed ten overstaan
van de noodzakelijke politieke afwegingen. De auteur geeft voorbeelden: te
schuchtere maatregelen voor de activering van de werklozen en het Generatiepact,
te vrijgevige maatregelen voor het tijdskredietstelsel, de behandeling van deeltijdse
arbeid, de fiscale stimulansen voor de aanvullende pensioenen en de subsidiëring
van de dienstenchequebanen (6). Insgelijks sluiten wij aan bij haar prognose dat,
behoudens afwijking, onze sociale zekerheid zal afglijden naar een Angelsaksisch
minimalistisch systeem.

4. DE REMEDIE VOOR DE ONDERMAATSE PRESTATIE

B. Cantillon schetst op correcte wijze de ideale omgeving waarin de sociale zeker-
heid moet functioneren: een beter werkende arbeidsmarkt, een betere inning van
belastingen en socialezekerheidsbijdragen, een versnelde afbouw van de overheids-
schuld en een performanter onderwijssysteem. Op basis hiervan formuleert zij vier
aandachtspunten. Het eerste is een strengere definiëring van de sociale risico’s. Of
het nu gaat om tijdskrediet of vervroegd pensioen, voor sommige verstrekkingen is
een veel grotere striktheid vereist. We zouden geneigd zijn om enkele, nog contro-
versiëlere elementen toe te voegen, zoals de uitsluiting van sommige domeinen van
de gezondheidszorg uit het veld van de sociale zekerheid: de uitgaven gekoppeld
aan het autovervoer of het beoefenen van een risicosport. Ook moeten we durven

(6) De reusachtigheid van het bedrag rechtvaardigt dat we het hier vermelden: de overheidssubsidie,
omvang van het bedrag is 21.500 EUR per jaar, per werknemer.456
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terugkomen op de absurde neutraliteit die wordt ingeroepen ten overstaan van de
zogenaamde levenskeuzes. Een positieve differentiëring ten overstaan van alleen-
staanden is gerechtvaardigd, desnoods controleren we ook wie echt alleenstaand is.
Het tweede aandachtspunt dat wordt vermeld, is het feit dat de sociale zekerheid
tewerkstellingsvriendelijker dient te worden gemaakt door de activering van de
werklozen, de alternatieve financiering van de sociale zekerheid en de programma’s
voor de herinschakeling van de langdurig werklozen. Ook als het werkloosheids-
cijfer in een bepaald Gewest hoog ligt, is het de plicht van de overheid om de
activering van de werklozen in de hand te werken, niet om “jacht op hen te
maken”, maar wel om zijn verantwoordelijkheid op te nemen en de werkloze niet
aan de wanhoop over te laten, en om er, door te strijden tegen elke vorm van mis-
bruik, over te waken dat de legitimiteit van het socialezekerheidsstelsel behouden
blijft. Wat de financiering betreft, is ons stelsel een toppunt van tegenstrijdigheid:
ons werkgelegenheidspercentage is te laag en tegelijkertijd belasten we de factor
werk veel te veel. Maar we moeten ons geen illusies maken: de beste manier om de
druk van de sociale zekerheid op de werkgelegenheid te verminderen, is overstappen,
niet naar een alternatieve financiering, maar wel naar een degelijk uitgavenbeheer.

Het derde aandachtspunt is de responsabilisering van de socialezekerheidsactoren,
of het nu gaat om zorgverstrekkers, werkgevers voor wat brugpensioen of
arbeidsongeschiktheid betreft, of om de verschillende niveaus van de overheid,
voor de weerslag van hun beleid op het vlak van uitgaven voor sociale zekerheid
(bijvoorbeeld de preventieacties van de Gemeenschappen inzake volksgezondheid).
Ook dit punt is correct, maar eerlijkheidshalve moeten we vermelden dat deze
responsabilisering zich gedeeltelijk zal moeten verlaten op noodzakelijkerwijze lineaire,
kwantitatieve criteria, die artsen of ondernemingen onrechtmatig belonen en
anderen onrechtmatig straffen of gedragswijzigingen met zich zullen meebrengen
die worden ingeblazen door de keuze van deze criteria eerder dan door een objec-
tieve reden. We moeten deze “fouten” aanvaarden als het minste kwaad, aangezien
de sociale kosten hoger liggen als we dat niet doen; medische overconsumptie
bijvoorbeeld verzwaart immers de uitgaven en noodzaakt derhalve om de bijdragen
te verhogen, wat tot banenverlies leidt!

Het vierde aandachtspunt tot slot is het feit dat de sociale zekerheid moet worden
ingepast in een volwassen sociaal federalisme, meer bepaald door de Gewesten
financieel te responsabiliseren voor de gevolgen van hun beleidsinitiatieven. Ook op
dit vlak zijn we het absoluut met de auteur eens. Op alle actiedomeinen moet het
federalisme een combinatie zijn van differentiëring volgens de regionale voorkeuren,
van interpersoonlijke solidariteit en financiële responsabilisering, niet zozeer om de
“goede leerling” ten onrechte een handicap op te leggen dan wel om de “slechte
leerling” ertoe aan te zetten om zich te beteren. De “goede leerling” moet echter
zelfgenoegzaamheid weren. Op lange termijn kan een rijk Gewest te maken krijgen
met een daling van het geboortecijfer, een beperktere openheid voor immigranten
en een grotere voorkeur voor vervroegde uittreding en de uitgaven voor gezondheids-
zorg die zich vertalen in een loonelasticiteit die groter is dan de eenheid.

(Vertaling)
__________ 457
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LIONEL EN TONY: DE HERVORMING VAN DE
WELVAARTSSTAAT

DOOR ERIK SCHOKKAERT

Centrum voor Economische Studiën, K.U. Leuven

Pierre Pestieau, The Welfare State in the European Union. Economic and
Social Perspectives, 169 p., Oxford University Press, 2006.

Een econoom die schrijft over de welvaartsstaat? Vele niet-economen verwachten
dan onmiddellijk een boek waarin de klemtoon wordt gelegd op “efficiëntie” (wat
dat dan ook moge betekenen) en waarin gepleit wordt voor meer marktwerking.
Die stereotype verwachting is eigenlijk wel te begrijpen. In het maatschappelijke
debat wordt de welvaartsstaat door economen inderdaad niet zelden als een al dan
niet noodzakelijk kwaad voorgesteld. Overheidstussenkomst leidt in hun benadering
steeds tot “distorties”, dus: hoe minder, hoe beter. Deze eenzijdige en primitieve
visie is echter veel minder dominant in de academische wereld. Tot het midden van
de jaren zeventig van de vorige eeuw waren vele economen grote voorstanders van
de welvaartsstaat (Sandmo, 1991). En recent is de populariteit ervan opnieuw
toegenomen. Economen begrijpen nu veel beter dan vroeger dat de welvaartsstaat
een efficiënte vorm van verzekering kan zijn (Barr, 1998) en in de moderne
benaderingen in de publieke economie wordt veel plaats ingeruimd voor verde-
lingsoverwegingen. Ook Pierre Pestieau (gewoon hoogleraar in Luik en verbonden
aan CORE in Louvain-la-Neuve) zet zich in zijn boek over “The Welfare State in the
European Union” voortdurend impliciet of expliciet af tegen wat hij in zijn voor-
woord de “pensée unique” van het eenzijdige marktdenken noemt. Zijn boek is
geschreven vanuit een uitgesproken bekommernis om het lot van de armsten in de
samenleving. De legitimiteit van de welvaartsstaat op zich wordt niet in vraag
gesteld.

Er is echter nog een tweede vorm van “pensée unique”. Hierin wordt absolute prio-
riteit gegeven aan sociale bekommernissen en wordt verontwaardigd gereageerd op
elke verwijzing naar de stijgende kosten van de welvaartsstaat. Inbreuken op ver-
worven rechten worden in deze visie steeds als sociale afbraak voorgesteld, verwij-
zingen naar individuele verantwoordelijkheid en noodzakelijke controle als hard-
vochtige boekhouderspraat. Waarom zou een zo rijke samenleving als de onze zich
niet een grote generositeit kunnen permitteren? Deze visie oogt wat sympathieker
dan de vorige, maar ze is uiteindelijk even primitief en wellicht even gevaarlijk. Om
de welvaartsstaat op lange termijn leefbaar te houden, moet er een open debat
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mogelijk zijn over de zwakke en sterke kanten van de bestaande instituties. Het
poneren van mooie principes alleen is niet voldoende, er moet ook oog zijn voor de
verwachte en onverwachte gevolgen van die instituties in een wereld waar niet alle
burgers gedreven worden door altruïstische motieven. Ook deze bekommernis om
economische betaalbaarheid en politieke houdbaarheid op lange termijn vormt een
rode draad in het boek van Pierre Pestieau. Hij benadrukt dat belangrijke ingrepen
in de welvaartsstaat noodzakelijk zijn om op lange termijn de sociale bescherming
van de zwaksten in de samenleving veilig te stellen.

Binnen het politieke debat en de sociale strijd blijken eenzijdige visies vaak het
meeste succes te behalen. Sociale groepen hebben het overigens niet moeilijk om
academici te vinden die zich voor hun kar laten spannen. Wanneer men in primi-
tieve stereotypen vervalt, is het echter onmogelijk interessante inzichten op te
bouwen. Het boek van Pierre Pestieau vermijdt die valkuil. Het is opgebouwd vanuit
de spanning tussen enerzijds bekommernis om rechtvaardigheid en anderzijds over-
wegingen van haalbaarheid. Dit is de typische benadering van het moderne
economische denken en ik herken mij volledig in the “deep uneasiness” waarmee
Pestieau zijn voorwoord begint, het gevoelen van platgedrukt te worden door de
twee “pensées uniques” die ik hoger heb geschetst. Mij lijkt de benadering van dit
boek in elk geval veruit de interessantste benadering van de welvaartsstaat.

Zeggen dat rechtvaardigheid en efficiëntie allebei belangrijk zijn, is niet veel meer
dan een open deur intrappen. We horen voortdurend inhoudsloze cliché-uitspraken
als “men kan geen sociaal paradijs uitbouwen op een economisch kerkhof” of “natuur-
lijk is de markt efficiënt, als ze maar in de goede banen wordt geleid”. Om vooruit te
gaan is meer nodig dan dat. Gedurende de voorbije decennia is er door economen
dan ook veel aandacht besteed aan de uitbouw van een denkkader dat toelaat de
spanning tussen rechtvaardigheid en efficiëntie op een gestructureerde en gefor-
maliseerde wijze te analyseren, of, beter uitgedrukt: dat het mogelijk maakt op een
coherente wijze te onderzoeken op welke wijze idealen van rechtvaardigheid (zoals
bijvoorbeeld de prioriteit voor de armsten) op de meest adequate wijze kunnen
nagestreefd worden in een samenleving die niet perfect maakbaar is.

Ik ben dan ook zeer gelukkig met het feit dat Pierre Pestieau zijn boek over “The
Welfare State in the European Union” vanuit deze traditie heeft geschreven. Pestieau
heeft een grote internationale reputatie opgebouwd als publiek econoom en heeft
zich op de Belgische scène regelmatig geprofileerd met duidelijke politieke stand-
punten. Dit boek is zeker niet op de Belgische situatie gericht: het gaat in op de
algemene principes van de welvaartsstaat en kiest resoluut voor een internationale
benadering. Voortdurend worden gegevens verstrekt voor verschillende Europese
landen en er wordt geprobeerd om daaruit algemene inzichten af te leiden. Het
boek richt zich tot iedereen die in het probleem geïnteresseerd is: Pestieau slaagt
erin economisch jargon grotendeels te vermijden en zijn ideeën in een heldere stijl
uiteen te zetten.
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De leesbaarheid wordt nog verhoogd doordat het hier gaat om een dun en
overzichtelijk boek van slechts 150 bladzijden. In de eerste honderd bladzijden wor-
den verschillende algemene aspecten behandeld (bv. de relatie tussen private en
sociale verzekering, de efficiëntie van de welvaartsstaat, armoede en ongelijkheid,
de effecten van globalisering). Daarna worden achtereenvolgens de verschillende
subsystemen (pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheidsverzekering en kinder-
bijslagen) behandeld. In veertien korte hoofdstukken worden steeds de belangrijk-
ste bevindingen over een thema samengevat en de auteur trekt de volgens hem
belangrijkste beleidsconclusies.

De keuze voor een bondig en leesbaar boek heeft natuurlijk ook nadelen. De
scherpe analytische geest die in het wetenschappelijke werk van de auteur tot uiting
komt, heeft hij hier moeten onderdrukken. Het boek is eerder een synthese dan een
analyse. Het geeft wel een goed idee van de algemene teneur van de economische
benadering, maar het biedt slechts weinig aanknopingspunten voor degenen die het
formele kader echt willen leren kennen. Meer in het algemeen is enige opper-
vlakkigheid onvermijdelijk, wanneer zoveel thema’s moeten behandeld worden bin-
nen een bestek van 150 bladzijden. Om een voorbeeld te geven: het is wel zeer opti-
mistisch om de (levensgrote) uitdagingen in de gezondheidszorg te behandelen in
een hoofdstuk van 9 bladzijden. Gelukkig bevat het boek ook een zeer uitgebreide
bibliografie met verwijzingen naar de relevante wetenschappelijke literatuur.

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de auteur om een “balanced account” van de
beleidsuitdagingen te schetsen. Tegelijkertijd echter trekt hij ook duidelijke con-
clusies. Ik ga hier niet in op de talrijke specifieke punten in de analyse. Het lijkt
interessanter mij te concentreren op de grote lijnen van het betoog. Op gevaar af
van overdreven vereenvoudiging (en met ongetwijfeld een subjectieve vertekening
vanuit mijn eigen standpunt) kunnen de belangrijkste besluiten van het boek als
volgt worden samengevat:

� De welvaartsstaat is een maatschappelijk noodzakelijke instelling. De nadelige
effecten op de economische groei die er soms aan worden toegeschreven, worden
door de beschikbare gegevens niet bevestigd.

� Zeker gedurende de voorbije decennia hebben er zich echter wijzigingen
voorgedaan in de externe economische omgeving (wijzigingen in de gezinsver-
houdingen en op de arbeidsmarkt, toegenomen globalisering en internationale
belastingconcurrentie), die de bestaande instituties onder druk zetten. In deze gewij-
zigde omgeving zijn de huidige welvaartsinstituties op langere termijn niet houd-
baar: de welvaartsstaat moet inkrimpen.
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� De situatie wordt nog moeilijker omdat de welvaartsstaat ook intern tot wijzigin-
gen in de voorkeuren van de mensen heeft geleid. “By overprotecting certain
groups of people, and not necessarily the neediest, it leads to a loss in the spirit of
responsibility and initiative” (p. 77).

� De verzekeringslogica achter de sociale zekerheid is niet echt overtuigend. Deze
rol kan minstens gedeeltelijk overgenomen worden door private verzekeraars.
Zowel vanuit historisch als vanuit principieel standpunt moet een grotere nadruk
gelegd worden op herverdeling. Zeker wanneer er gedacht wordt aan inkrimping
van de welvaartsstaat, moet de bekommernis in de eerste plaats uitgaan naar de
zwakste groepen in de samenleving.

� Het belangrijkste obstakel voor de noodzakelijke hervormingen wordt gevormd
door de “verworven rechten” (het “entitlement problem”). Het is vaak het geval dat
de welvaartsstaat op een bepaald moment aan mensen of sociale groepen een recht
op uitkeringen toekent, dat inderdaad vanuit sociaal standpunt perfect kan gelegi-
timeerd worden. Wanneer de omstandigheden zich wijzigen, kan de legitimiteit van
die “verworven rechten” verdwijnen. Het blijkt dan echter zeer moeilijk te zijn voor
de beleidsmakers om op te tornen tegen de sterke lobby’s die deze verworven
rechten beschermen. Het meest frappante voorbeeld zijn “...pension benefits well
above the young age earnings” (p. 147).

� Politieke hervormingen zijn dringend. “The welfare state is not a dinosaur, but it
might become a Titanic. The icebergs are gleaming threateningly ahead. There is
still time to avoid them” (p. 150, de veelzeggende laatste zin van het boek).

De algemene inspiratie wordt zeer duidelijk gemaakt in de vergelijking tussen Lionel
(of Gerhard) en Tony. Tony Blair kon noodzakelijke hervormingen in het Britse sys-
teem doorvoeren, mede omdat de Conservatieven voor hem eerder het vuile werk
hadden gedaan en de macht van sterke lobby’s hadden gebroken. Lionel Jospin kon
in Frankrijk geen grondige structurele wijzigingen doorvoeren, omdat sterke geves-
tigde belangen en behoudsgezinde opvattingen (zowel van rechts als van links) elke
hervorming onmogelijk maakten. Het is niet zo dat de drastische aanpak van Thatcher
en Major in elk land onvermijdelijk is, maar pijnlijke hervormingen zijn volgens
Pestieau in elk geval noodzakelijk: “We believe that a drastic purge, such as the one
experienced by the British, could be avoided, and that the same effects could be
obtained more quietly. Yet, unfortunately, it is possible that some countries will be
forced to ‘lose weight’ through a severe and harsh medical treatment, rather than
through a progressive and reasonable diet” (p. 147).

Deze korte samenvatting maakt wel duidelijk dat het uitgesloten is dat iedere lezer
van dit boek zal akkoord gaan met alle punten die erin aan bod komen. Terwijl ik
veel sympathie heb voor de algemene aanpak van de auteur, zou ik zelf toch ook,
vanuit mijn ervaring en subjectief aanvoelen, bepaalde klemtonen iets anders willen
leggen of bepaalde aspecten explicieter willen uitwerken.
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Ik deel met de auteur de opvatting dat bij de uitwerking van het beleid prioriteit
moet gegeven worden aan de situatie van de zwaksten in de samenleving. In die zin
staat herverdeling ongetwijfeld centraal. Maar dit is een uitgangspunt op het niveau
van de doelstellingen. Het blijft dan nog een open vraag welke instituties in een
beperkt maakbare samenleving het best geschikt zijn om die doelstelling te
bereiken. Het valt op dat de auteur in de analytische hoofdstukken hierover genu-
anceerde stellingen inneemt. Hij onderkent de mogelijkheid dat de arbeidsmarkt-
effecten van meer verzekeringsgerichte systemen minder nadelig kunnen zijn dan
die van zuiver herverdelende systemen. Hij benadrukt dat ook rekening moet
gehouden worden met het politieke draagvlak van herverdelende instituties – en
sluit niet uit dat meer wederkerigheid tussen bijdragen en uitkeringen er uiteindelijk
toe kan bijdragen om een herverdelend systeem in stand te houden, zeker in een
globaliserende wereld. Maar in zijn beleidsconclusies houdt hij weinig rekening met
deze overwegingen en argumenteert hij dat het wenselijk is “to retarget the priori-
ties of the welfare state towards redistribution and poverty alleviation through pro-
grams offering uniform benefits to all” (p. 150). Ik vind dit een gevaarlijke stelling.
Ik denk dat de kracht van de welvaartsstaat er precies in bestaat dat ze gesteund
wordt door grote groepen in de samenleving. Ik ben ervan overtuigd dat een vol-
doende hoge mate van wederkerigheid tussen bijdragen en uitkeringen uiteindelijk
de beste waarborg is voor het overleven van een welvaartsstaat die ook naar de
armsten toe herverdeelt.

Bovendien is rechtvaardigheid breder dan enkel armoedebestrijding. Een goed sys-
teem moet alle mensen zo goed mogelijk indekken tegen risico’s waarvoor ze niet
verantwoordelijk kunnen worden gesteld. In dit verband vind ik dat Pestieau iets te
gemakkelijk aanvaardt dat de verzekeringsfunctie van de sociale welvaartsstaat ook
wel door private instellingen kan worden overgenomen, waardoor de basisreden
voor overheidstussenkomst louter in herverdeling moet worden gezocht. Meer
bepaald onderschat hij mijns inziens de draagwijdte van het argument van “collec-
tieve risico’s”, d.w.z. risico’s die op een bepaald moment in de tijd een hele samen-
leving treffen en die daardoor niet kunnen gepoold worden. Het is geen toeval dat
historisch gesproken de ontwikkeling van sociale en private verzekeringssystemen
naast elkaar heeft plaats gevonden. Ook abstractie makend van verdelingsover-
wegingen, lijkt het niet haalbaar om de werkloosheidsverzekering toe te vertrou-
wen aan private verzekeraars. De sterke en nagenoeg onvoorspelbare stijging van de
kosten in de gezondheidszorg – ook door de auteur terecht toegeschreven aan de
technische vooruitgang – vertoont eveneens vele kenmerken van een “collectief risi-
co”. Bovendien is de sterke tegenstelling tussen publieke en private verzekeringssys-
temen enigszins overtrokken. De recente ontwikkelingen in de richting van de uit-
bouw van tweedepijlersystemen zijn in dit verband illustratief. Wanneer de tweede
pensioenpijler echt de eerste pijler moet “aanvullen”, dan wordt hij in de realiteit
over het algemeen sterk gereguleerd. Dat is overigens zeer wenselijk wanneer men
de eerste pijler zou beperken tot het waarborgen van een minimumpensioen. In een
rechtvaardig pensioensysteem moet er immers ook rekening mee worden gehouden
dat niet alle mensen over dezelfde mogelijkheden beschikken om een bovenmini-
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maal pensioen te financieren. Ondanks de mogelijke kritiek op de concrete imple-
mentatie (Peeters en Larmuseau, 2005), blijft het basisprincipe van de gelijkgestelde
periodes vanuit ethisch standpunt perfect verdedigbaar. Bovendien weten we dat
tijdsvoorkeur en kennis van de financiële sector zeer ongelijk verdeeld zijn en
samenhangen met de sociaaleconomische achtergrond van de mensen. De grote
ongelijkheden in pensioenen die in een volledig vrijgelaten pensioensysteem
zouden ontstaan zijn daarom moeilijk te rechtvaardigen. Een zekere mate van over-
heidspaternalisme is wenselijk (Diamond, 1977, 2004). Analoge overwegingen kun-
nen naar voor gebracht worden voor de ziekteverzekering. Natuurlijk is het
mogelijk de rol van aanvullende ziekteverzekeringen te vergroten. Maar naarmate
het belang van de aanvullende verzekering groter wordt, worden de argumenten
sterker om ze verplicht te maken en om regulering in te voeren waarbij kruissubsi-
dies tussen verschillende morbiditeitsgroepen worden gerealiseerd. Een chronisch
zieke met een meer dan gemiddeld inkomen heeft wellicht toch ook recht op een
verzekering die hem toelaat niet op het minimum terug te vallen. Ik ga hier niet
dieper in op deze concrete systemen. Ik wil enkel het punt maken dat een hoge
mate van overheidsregulering wenselijk zal blijven, ook wanneer de verzekerings-
taak gedeeltelijk aan private marktspelers wordt toevertrouwd. Het verschil tussen
een gereguleerde tweede pijler en een eerste pijler waar financiële prikkels worden
ingevoerd, is wellicht niet zo groot.

Uiteindelijk komt het erop neer dat om de welvaartsstaat te verdedigen en tegelijk-
ertijd bij te sturen, een ethisch referentiekader noodzakelijk is dat meer omvat dan
enkel het respect voor de armen, hoe essentieel die laatste bekommernis ook is. Dat
maakt het noodzakelijk om expliciet na te denken over hoe dat bredere ethische re-
ferentiekader er dan uit zou moeten zien. Het moet in elk geval voldoende scherp
geformuleerd zijn. Ik ben er mij namelijk van bewust dat de doelstelling van
armoedebestrijding het voordeel heeft van de duidelijkheid en dat bredere opvattin-
gen meer ruimte laten voor al dan niet subtiele verdediging van gevestigde belan-
gen. Ik ben het volledig met Pestieau eens dat de bestaande instituties niet mogen
bevroren worden en dat er een groot gevaar schuilt in het overdreven respect voor
verworven rechten. Natuurlijk kunnen en moeten eens aangegane verplichtingen in
vraag gesteld worden wanneer de economische omstandigheden zich gevoelig
wijzigen. De gehanteerde opvatting van rechtvaardigheid moet het daarom mogelijk
maken op een gefundeerde wijze en expliciet na te denken over de legitimiteit van
vroeger gemaakte afspraken. Ik vind dit overigens ook vanuit strategisch standpunt
een goed vertrekpunt. Wanneer het debat over de legitimiteit van verworven rechten
op een defensieve wijze gevoerd wordt, met de klemtoon op de toekomstige
(on)betaalbaarheid van de welvaartsstaat, belandt men bijna onmiddellijk in een
open belangenconflict. Wanneer men vertrekt vanuit de vraag naar recht-
vaardigheid, verdwijnt dat belangenconflict natuurlijk niet, maar het debat wordt
wel op een hoger niveau gebracht. Uiteindelijk is dat de maatschappelijke functie
van de rechtvaardigheidsidee: het proberen te overstijgen van de primitieve strijd
om het eigenbelang. Ik vind het opvallend dat een genuanceerde rechtvaardigheids-
opvatting, die ruimte laat voor verantwoordelijkheid en efficiëntie, tot beleidscon-

466

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2006

SCHOKKAERT-NED.qxp  15/12/2006  9:50  Pagina 466



clusies leidt die zeer dicht liggen bij wat de “common sense”-opvatting bij
economen lijkt te zijn. Voor het pensioendebat wordt dit geïllustreerd in Schokkaert
en Van Parijs (2003).

De ontwikkeling van een ruimere visie op de rechtvaardigheid van welvaartsinstitu-
ties is niet enkel van belang vanuit normatief oogpunt. Ideeën over rechtvaardigheid
beïnvloeden ook in sterke mate het gedrag van de burgers. Dit is evident wanneer
het gaat om hun stemgedrag en hun houding tegenover de politiek. Ik ben ervan
overtuigd dat de afnemende populariteit van de welvaartsstaat niet enkel te maken
heeft met de stijgende uitgaven, maar ook met de perceptie dat niet alle concrete
instituties ervan even rechtvaardig zijn. Dit sluit perfect aan bij Pestieaus ideeën
over de verminderde legitimiteit van sommige verworven rechten. Maar de invloed
van waarden en normen gaat verder: normen bepalen ook of en hoe sterk er op
allerlei financiële en niet-financiële prikkels zal worden gereageerd, en die reacties
bepalen op hun beurt welke institutionele wijzigingen uiteindelijk levensvatbaar
zijn. Een mooi voorbeeld wordt gevormd door het Deense “flexicurity”-model dat
een hoge mate van jobmobiliteit en actieve arbeidsmarktprogramma’s combineert
met een genereus systeem van werkloosheidsvergoedingen (p. 48). Het Deense
model wordt de laatste tijd vaak aan andere landen voorgesteld als een interessant
alternatief. De vraag is echter of het zomaar zonder meer naar die andere landen kan
worden geëxporteerd. In een interessante, recente bijdrage argumenteren Algan en
Cahuc (2006) dat het Deense model slechts haalbaar is in een land met een sterk uit-
gesproken arbeidsethiek. Inderdaad blijkt uit cijfers van de World Values Study dat
in Denemarken ongeveer 85% van de bevolking vindt dat het niet gerechtvaardigd is
uitkeringen van de overheid te innen wanneer men daar geen recht op heeft. Het
vergelijkbare cijfer voor België is ongeveer 55%. Natuurlijk moeten antwoorden op
enquêtevragen met een korreltje zout genomen worden, en het spreekt ook vanzelf
dat waarden en normen mede door de instituties bepaald worden. De causaliteit
loopt zeker in beide richtingen. Maar toch lijkt het mij belangrijk dit soort van
sociale factoren expliciet mee in de analyse op te nemen. In het boek van Pestieau
wordt dat wel geregeld gedaan, maar bij het formuleren van de beleidsconclusies
wordt er toch een minimaal gewicht aan toegekend.

Het Deense voorbeeld brengt mij tot een laatste waarschuwing. Een van de interes-
sante punten van dit boek is de rijke informatie over verschillende landen – het gaat
inderdaad over de welvaartsstaat “in the European Union”. Vaak leveren die
vergelijkende tabellen interessante en verrassende inzichten op. Maar ze moeten
toch met de allergrootste voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Internationale
vergelijkingen kunnen misleidend zijn wanneer onvoldoende informatie wordt in
rekening gebracht over de concrete details van de instituties van de verschillende
landen. Om terug te komen op de voorbeelden die ik reeds eerder gegeven heb: het
is absoluut onmogelijk de structuur en de omvang van de tweedepensioenpijler in
verschillende landen op een zinnige wijze te vergelijken, zonder tegelijkertijd een
goed inzicht te hebben in de structuur en de omvang van de eerste pijler. In som-
mige landen dienen aanvullende ziekteverzekeringen om de gebrekkige kwaliteit
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en/of de lange wachtlijsten in het publieke systeem op te vangen (dit is vaak het
geval in landen met een National Health Service). In andere gevallen vormen ze een
(voorlopig nog?) eerder marginale aanvulling bij een zeer uitgebreid verplicht ziekte-
verzekeringssysteem (België en Duitsland bv.). Systemen van werkloosheidsver-
goedingen kunnen niet begrepen worden wanneer men geen oog heeft voor de
interactie met de systemen van werkonbekwaamheid en van minimuminkomens-
steun. Natuurlijk was het binnen de omvang van dit boek volstrekt onmogelijk om
diep op deze institutionele verschillen in te gaan, temeer daar in dit geval details
echt essentieel kunnen zijn. De auteur is zich ongetwijfeld bewust van het gevaar en
blijft voorzichtig in zijn vergelijkende analyses. Ook de lezer moet er zich wel
bewust van blijven.

Dit alles is eigenlijk geen kritiek op Pestieaus boek. Het illustreert eerder hoeveel
verschillende aspecten erin aan bod komen. Deze allicht bewuste keuze heeft als
onvermijdelijk gevolg dat niet alle aspecten konden worden uitgewerkt binnen een
leesbaar en beknopt boek van 150 bladzijden. De ideeën en inzichten die wel aan
bod komen, zijn in elk geval de noodzakelijke vertrekbasis om een interessante
dialoog mogelijk te maken. Ik wil het boek dan ook sterk aanbevelen aan iedereen
die geïnteresseerd is in de structuur en de toekomst van de Europese welvaartsstaat.

__________
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ABSTRACTS

“Een analyse van de noodzakelijke voorwaarden om indicatoren beleidsanaly-
tisch te gebruiken in het kader van de Belgische Nationale Actieplannen Sociale
Insluiting”
door Sarah Carpentier, Bea Cantillon, Karel Van den Bosch en Gerlinde Verbist

De (Laken)indicatoren worden nauwelijks gebruikt voor beleidsontwikkeling in het
kader van de Nationale Actieplannen Sociale Insluiting. Deze bijdrage onderzoekt op
basis van de Nationale Actieplannen 2001-2003 en 2003-2005 wat de noodzakelijke
voorwaarden zijn inzake kennis en instrumenten en inzake organisatie in het federa-
le België om de indicatoren als insteek voor beleidsontwikkeling te gebruiken. De
auteurs beargumenteren dat een geïntegreerde rapporteringstrategie op Belgisch
niveau naar het beeld van de OMC Sociale Insluiting aangewezen is. Ook de verdere
uitbouw en verfijning van kennis en instrumenten is nodig op het vlak van dataver-
zameling, analyse van de indicatoren, streefdoelbepaling, beleidsevaluatie, beslis-
singsondersteuning en het bepalen van goede praktijken. Investeren in monitoring
en beleidsevaluatie lijken hen daarbij zinvolle prioriteiten.

“An analysis of the necessary conditions to use indicators in a political-analytical
manner in the context of the Belgian National Action Plans for Social Inclusion”
by Sarah Carpentier, Bea Cantillon, Karel Van den Bosch and Gerlinde Verbist

The (Laken) indicators are barely used for policy development in the context of the
National Action Plans for Social Inclusion. Based on the National Action Plans 2001-
2003 and 2003-2005, this contribution examines what the necessary conditions are
as regards knowledge and instruments and organisation in federal Belgium in order
to use the indicators as a point of departure for policy development. The authors
argue that an integrated reporting strategy at Belgian level in line with the OCM
(Open Coordination Method) Social Inclusion is the appropriate method. The further
development and fine-tuning of knowledge and instruments is required in the field of
data collection, the analysis of the indicators, the setting of targets, policy evaluation,
decision support and the determination of best practices. The researchers feel that it
is advisable to give priority to investments in monitoring and policy evaluation.

*
*     *
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“Zorg in moderne verzorgingsstaten en sociaal beleid: het Belgische tijdskrediet”
door Lieve De Lathouwer, Maja Debacker en Kristel Bogaerts

In het huidige debat over de welvaartsstaat bestaat een groeiende aandacht voor de
behoefte van burgers om een meer evenwichtige tijds- en inkomensspreiding over
de levensloop te realiseren. In antwoord op deze behoefte werden in verschillende
landen betaalde verlofregelingen georganiseerd. In deze bijdrage worden eerst de
nieuwe sociale risico’s die aan de basis liggen van deze ontwikkeling besproken.
Vervolgens worden de Belgische verlofstelsels bestudeerd, en in het bijzonder het
tijdskrediet. De auteurs analyseren de institutionele kenmerken en presenteren een
empirische analyse van het gebruik van het stelsel. Deze analyse is enerzijds geba-
seerd op een administratieve tijdsreeks voor de periode 1990-2004 en anderzijds op
een administratief panelbestand uit het Data warehouse Arbeidsmarkt voor de perio-
de 1998-2001. De paneldata hebben het voordeel dat gegevens worden verstrekt
over de arbeidsmarktsituatie voor en nà loopbaanonderbreking. De data geven ook
informatie over de gezinscontext van de betrokkenen. De bijdrage eindigt met een
kritische evaluatie van de verlofstelsels in België.

“Care in modern welfare states and social policy: the Belgian time credit system”
by Lieve De Lathouwer, Maja Debacker and Kristel Bogaerts

In the current debate on the welfare state, a growing attention is paid to the need of
citizens to realise a more balanced distribution of time and income over the life-
course. To meet this need, several countries have developed paid leave schemes.
This contribution first discusses the new social risks behind this development. Next,
the Belgian paid leave arrangements, in particular the Belgian time credit, are stu-
died. The authors analyse the institutional features of these schemes and present an
empirical analysis on the use of the time credit system. This analysis is made on the
basis of an administrative time series for the period 1990-2004 and on the basis of an
administrative panel based on the Data warehouse Labour Market covering the
period 1998-2001. The advantage of these panel data is that they provide informa-
tion on the labour market position before and after the career break. The data also
provide information on the family context of leave takers. The contribution finishes
with a critical assessment on the Belgian leave schemes.

*
*     *
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“Sociale zekerheid en detachering binnen de Europese Unie. De zaak Herbosch
Kiere: een gemiste kans in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale dumping
en sociale fraude”
door Herwig Verschueren

Naar aanleiding van het arrest Herbosch Kiere van het Europese Hof van Justitie,
wordt in deze bijdrage de Europese regelgeving en rechtspraak onderzocht m.b.t.
de vaststelling van het socialezekerheidsrecht dat van toepassing is in het geval van
detachering van werknemers en zelfstandigen van de ene lidstaat naar de andere.
Deze materie situeert zich in de discussie over de vraag in welke mate de Europese
interne markt, met het vrij verkeer van werknemers en van diensten, bijdraagt tot
het onder druk zetten van het niveau van sociale bescherming in de lidstaten. Deta-
chering betekent inderdaad dat werknemers of zelfstandigen niet aan de sociale-
zekerheidswetgeving onderworpen zijn van het land waar ze werken. De zaak Her-
bosch Kiere is illustratief voor deze problematiek. In deze bijdrage worden eerst de
uitgangspunten nader toegelicht van de Europese regels inzake de vaststelling van
de toe te passen socialezekerheidswetgeving in grensoverschrijdende situaties,
meer bepaald het werklandbeginsel. Vervolgens komen in detail de voorwaarden
aan bod waaraan de betrokken werkgevers, werknemers of zelfstandigen moeten
voldoen om onderworpen te blijven aan de socialezekerheidswetgeving van het
land van waaruit ze gedetacheerd zijn. Er wordt nader ingegaan op de problemen
van interpretatie en toepassing van deze bepalingen. Dan volgt er een kritische ana-
lyse van de beperkingen die de rechtspraak van het Hof van Justitie legt op de
mogelijkheden van de socialezekerheidsinstellingen van de lidstaten om de naleving
van deze voorwaarden effectief te controleren en af te dwingen. De rol van de E
101-verklaring staat hierbij centraal. Uit deze analyse zal blijken dat deze controle-
mogelijkheden niet efficiënt zijn waardoor een adequaat optreden tegen grensover-
schrijdende sociale dumping en sociale fraude m.b.t. de sociale zekerheid erg
bemoeilijkt wordt.

“Social security and secondment within the European Union. The Herbosch
Kiere case: a missed opportunity in the battle against cross-border social dum-
ping and social fraud”
by Herwig Verschueren

On the occasion of the Herbosch Kiere judgment of the European Court of Justice,
this contribution studies European legislation and jurisprudence regarding the deter-
mination of the social security legislation, which applies when employees or self-
employed persons are seconded from one Member State to another. This matter is
part of the discussion about the extent to which the European internal market, with
its free movement of workers and services, also puts pressure on the level of social
protection in the Member States. Secondment means that workers or self-employed
persons are not subject to the social security legislation of the country in which
they are working. The Herbosch Kiere case is a perfect illustration of this problem.
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This contribution first explains the grounds of the European regulations regarding
the determination of the applicable social security legislation in cross-border situ-
ations, more specifically the principle of the country of employment. Then the con-
ditions the employers, employees or self-employed persons need to comply with in
order to continue to be subject to the social security legislation of their country of
origin are discussed in detail. The interpretation and application problems of these
provisions are also looked into. This is followed by a critical analysis of the limita-
tions the jurisprudence of the Court of Justice puts on the possibilities the Member
States’ social security institutions have to effectively control and enforce compliance
with these conditions. The role of the E101 declaration is a central issue. This analy-
sis will show that these control possibilities are not efficient, which severely compli-
cates an adequate intervention against cross-border social dumping and social fraud
regarding social security.

__________
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