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INLEIDING.
DE GRONDSLAGEN VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID OP DE GESPREKSTAFEL

DOOR PIERRE REMAN en PASCALE VIELLE

professoren, Université Catholique de Louvain

Op sommige momenten concentreren de academische en politieke discussies zich
op de werking van het socialezekerheidssysteem. De voorzieningen worden met
elkaar vergeleken, de maatregelen worden financieel gewogen en er worden indica-
toren gedefinieerd om de doeltreffendheid van de beleidsinitiatieven, hun gevolgen
en eventueel hun negatieve effecten te beoordelen. Op andere momenten dan weer
gaat het debat niet alleen over financiële kwesties en over doeltreffendheid, maar
ook over de grondslagen van het systeem. Door de vraag “Welk socialezekerheids-
model voor het België van morgen?” als thema te kiezen, hadden de XIXèmes
Journées d’études juridiques Jean Dabin (1) (JJJD) de ambitie om niet alleen de
grondslagen van de sociale zekerheid in België in een multidisciplinair perspectief,
maar ook haar evolutie en toekomst, in een context van verregaande institutionele,
economische en maatschappelijke veranderingen aan een grondige analyse te
onderwerpen. De vier artikelen in dit nummer gewijd aan de JJJD, schuiven de ver-
schillende aspecten van deze fundamentele vraagstelling naar voren.

We bespreken achtereenvolgens de bijdragen van Pierre-Yves Greber, professor aan
de universiteit van Genève (De sociale zekerheid: een geschiedenis, een cultuur,
een uitdaging. Benadering in het internationaal recht), Philippe Pochet, directeur
van het Observatoire social européen (De sociale zekerheid besturen: de Europese
uitdagingen. Een poging tot methodologische verheldering), Jean-Marc Ferry,
gewoon hoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles (Crisis van en kritiek op de
welvaartsstaat) en Alain Euzéby, professor economische wetenschappen aan het
Institut d’études politiques van Grenoble (Bijdragen en prestaties: te verdedigen
mechanismen). 

Pierre-Yves Greber onderzoekt de historische grondslagen van de sociale zekerheid,
rijk aan informatie voor wie haar behoud en consolidering in de hedendaagse staten
nastreeft. Hij herinnert ons aan de kritieke periodes die daadwerkelijke en aanzien

(1) De XIXe Journées d’études juridiques Jean Dabin (19e juridische studiedagen Jean Dabin) vonden
van 15 tot 17 november 2005 plaats in Louvain-la-Neuve. Ze werden georganiseerd door het Departe-
ment economisch en sociaal recht van de Rechtsfaculteit van de UCL, onder het voorzitterschap van
de professoren P. Vielle et P. Reman; in de loop van 2007 volgt een publicatie hieromtrent.
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lijke vorderingen met zich hebben meegebracht. We weten dat het bismarckiaanse
model zijn oorsprong vindt in de turbulenties aan het einde van de 19e eeuw in
Duitsland, dat toen midden in de industriële revolutie zat; deze periode wordt
gekenmerkt door grondige technologische omwentelingen, de bevolking trok mas-
saal weg van het platteland en er ontstond een georganiseerde arbeidersbeweging;
om nog maar te zwijgen van de grote geopolitieke conflicten waarmee de vorming
van de natiestaten in Europa gepaard ging. De Duitse ervaring leidde tot een nieuwe
aanpak van de sociale kwestie: het begrip risico werd algemeen erkend als een cen-
traal concept dat aanleiding gaf tot een beleid van verzekeringsmaatregelen, terwijl
het bipartiet overleg zich deed gelden als een bestuurswijze voor de sociale zeker-
heid. De crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog deden in het
Verenigd Koninkrijk een nieuwe visie op sociale zekerheid ontstaan: het
beveridgeaanse model. Zonder van het verzekeringsprincipe af te stappen stelde dit
model een geheel van principes voor, gebaseerd op universaliteit, eenheid, inte-
gratie tussen bijstand en verzekering, en openbare dienstverlening. Na afloop van de
oorlog koos elk land zijn model. Het ene opteerden voor het bismarckiaanse model,
het andere voor het beveridgeaanse. Maar elk land paste op een specifieke manier
zijn systeem aan de plaatselijke realiteit aan en liet zich daarbij soms inspireren door
beide modellen tegelijkertijd; dit was onder meer in België het geval. Nu zijn veel
blikken in Europa gericht op de Scandinavische landen en het noordse model, dat
een referentie blijkt te zijn, niet alleen voor de resultaten die het haalt op het vlak
van de strijd tegen de armoede en de ongelijkheid, maar ook voor de uitgesproken
legitimiteit die het bij de bevolking verwerft.

Pierre-Yves Greber onderstreept hoe belangrijk de plaats is die de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) bij de promotie van de sociale zekerheid inneemt. Zodra
de oorlog achter de rug was, keurde de IAO drie belangrijke werkmiddelen goed op
het domein van de gewaarborgde bestaansmiddelen, de toegang tot de medische
zorgverlening en de organisatie van de gezondheidszorgstelsels, en er kwamen ook
minimumnormen voor sociale bescherming. Hij wijst ook op de beslissende rol van
de Verenigde Naties in de formulering van symbolische teksten die aan elke mens
uitdrukkelijk het recht op sociale zekerheid toekennen.

Hieruit vloeit voort wat Pierre-Yves Greber een solidariteitscultuur noemt. Deze
wordt ondersteund door het internationaal recht en geeft een antwoord op de
onveiligheid en onzekerheden van de hedendaagse samenleving. Toch wordt ze
kwetsbaar gemaakt door de omgevingscontext, die getekend is door een opkomend
individualisme en het ontstaan van waarden gericht op concurrentiekracht. Maar is
het niet precies in kritieke periodes dat de belangrijkste en meest positieve
vorderingen werden geregistreerd?

Philippe Pochet hecht belang aan de institutionele en politieke grondslagen van de
sociale zekerheid. De vraag wordt eenvoudig geformuleerd: hoe heeft de Europese
Unie de nieuwe governance-vormen van de sociale zekerheid in België beïnvloed?
Volgens de auteur onderging de ontwikkeling van de nationale socialebescher-
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mingssystemen vanaf het begin de invloed – in verschillende mate, afhankelijk van
de periode – van de ideeën en beleidsinitiatieven van de andere staten. Hij stelt voor
om vier dimensies die deze invloed uitmaken, te analyseren: de Europese wetgeving
en richtlijnen, het Hof van Justitie en zijn besluiten, de beslissingen aangaande
economisch en monetair beleid en de coördinatie van de nationale beleidsiniti-
atieven. Van dichtbij beschouwd stellen we vast dat de verschillende sectoren niet
dezelfde invloeden ondergaan. De werkloosheidsverzekering bijvoorbeeld krijgt –
vooral in deze tijd – vorm in de Europese werkgelegenheidsstrategie, terwijl het
pensioenbeleid met de vier dimensies te maken heeft: de Europese wetgeving, de
jurisprudentie van het Hof van Justitie, de globale richtsnoeren voor het economi-
sche beleid en, tot slot, de opencoördinatiemethode. Op het vlak van geneeskundige
verzorging zijn de besluiten van het Hof van Justitie doorslaggevend, maar Philippe
Pochet vermeldt ook de nieuwe opencoördinatiemethode op het vlak van
geneeskundige verzorging en de maatregelen die door het Stabiliteits- en Groeipact
werden ingevoerd aangaande de overheidsfinanciën en de sociale zekerheid.

De europeanisering mag dan al ingrijpen op de instellingen, ideeën, belangen en
actoren, we moeten er hier ook op wijzen dat alle Europese beleidsinitiatieven per-
manent opnieuw worden geïnterpreteerd door de nationale actoren zelf (“selective
downloading”, “leverage effect”, “political packaging”), die dan kunnen proberen
om ze (opnieuw) vorm te geven (uploading). We kunnen ze ons met andere woor-
den niet voorstellen als passieve thema’s die aan het Europese politiek dictaat onder-
worpen zijn, a fortiori wanneer de Europese middelen eerder richtlijnen dan pre-
cieze bepalingen zijn. Ter ondersteuning van deze stelling beschrijft Philippe Pochet
de manier waarop de sociale partners hebben geïnvesteerd in de economische en
monetaire Unie en de opencoördinatiemethode.

De bijdrage van Jean-Marc Ferry is gewijd aan de filosofische grondslag van de bis-
marckiaanse welvaartsstaat. Net als andere auteurs stelt Jean-Marc Ferry vast dat de
welvaartsstaat een crisis doormaakt die werd veroorzaakt door de grondige veran-
deringen van de economische activiteit: verslapping van de groei in West-Europa,
uitbreiding van de productieautomatisering, delokalisering en een lossere band
tussen economische activiteit en tewerkstelling. Voor de auteur is de crisis van de
welvaartsstaat ook een filosofische crisis, dat wil zeggen een crisis die alle symbolen
treft die historisch gezien hebben bijgedragen tot de samenstelling van het
gedachtegoed van de welvaartsstaat, in het bijzonder wat hij “de idee van de
klassieke politieke economie” noemt. Deze verenigt in één enkele synthese de voor-
waarden voor de technische doeltreffendheid aan de zijde van het productieproces
en de voorwaarden voor de herverdelende rechtvaardigheid aan de zijde van de
verdelingsprocedures. Volgens de auteur zou er zich, tegelijkertijd met de bloei van
de welvaartsstaat, een zich steeds duidelijker aftekenende differentiëring hebben
voorgedaan tussen de verdelingsproblemen enerzijds en de productieproblemen
anderzijds. Daardoor zou een politieke rechtvaardiging van de globale sociale
verdeling problematisch worden, met een legitimiteitscrisis als gevolg. Uitgaande
van deze analyse van een aantal crisisfactoren die de grondslagen van de sociale
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zekerheid aan het wankelen brengen, neemt de auteur zeer beslist afstand van de
meeste sprekers van de Journées juridiques Jean Dabin, wanneer hij een verandering
van paradigma voorstaat. Deze verandering verschilt volgens hem van die die
wordt aangeprezen enerzijds door de aanhangers van het neoliberalisme – zij zijn
vóór de terugtrekking van de staat ten voordele van de markt – of anderzijds door
de voorvechters van het neosocialisme en de actieve welvaartsstaat, die een grotere
voorwaardelijkheid voorstellen. Jean-Marc Ferry suggereert eerder om een onvoor-
waardelijk primair inkomen in te voeren. Deze “universele uitkering” of dit “burger-
schapsinkomen” zou volgens hem de angst doen afnemen die is gebonden aan een
steeds grotere werkonzekerheid, door de werkzoekende in een positie van
“werkverrichter” te plaatsen, die gemakkelijker over zijn activiteitenprofiel zou kun-
nen onderhandelen en persoonlijke, autonome en socialiserende activiteiten zou
kunnen ontwikkelen in wat een quartaire activiteitensector zou worden.

Alain Euzéby bespreekt het thema van de verzwakking van de solidariteitscultuur,
wat hij toeschrijft aan het neoliberale denken, dat kritiek heeft op de sociale zeker-
heid. Stelselmatig neemt hij elk verwijt aan het adres van de sociale zekerheid onder
de loep, om het te weerleggen en te verwerpen. Nee, de sociale zekerheid is geen
last voor de economische activiteit, aangezien zij transfers uitvoert die binnen het
economische circuit blijven. Het niveau van de economische ontwikkeling en dat
van de sociale ontwikkeling lopen immers sterk evenwijdig. Het volstaat hier om
vast te stellen dat de Europese landen die het verst gevorderde socialezekerheidssys-
teem hebben, ook het rijkst zijn. De sociale zekerheid is volgens de auteur al even-
min verantwoordelijk voor de zwakte in de groei, die blijkt uit het reeds bereikte
niveau van welvaart. Als er dan al een crisis is, zo zegt hij, dan is dat een sociale cri-
sis van de verdeling en, op economisch vlak, een welvaartscrisis en geen schaarste-
crisis. Het argument als zouden de werkgeversbijdragen een werkloosheidsfactor
zijn, onder het voorwendsel dat ze de arbeidskosten nog opdrijven en zo het con-
currentievermogen van de ondernemingen zouden schaden, verliest aan doel-
matigheid als we rekening houden met de internationale vergelijkingen die duidelijk
aantonen dat de sociale bijdragen van de werkgevers geen doorslaggevend element
zijn in de arbeidskost. Tot slot weerlegt Alain Euzéby de bewering als zou de sociale
zekerheid onproductief zijn. Integendeel, ze produceert kwaliteitsdiensten – non-
profit, want ze worden niet verkocht – waarvan het nut buiten kijf staat.

Alain Euzéby laat het echter niet bij de kritiek op het liberale denken en wijst, in
tegenstelling tot Jean-Marc Ferry, ook op de troeven van de sociale zekerheid. Eerst
en vooral merkt hij op dat dankzij de verplichte aansluiting bij het stelsel voor
geneeskundige verzorging – gefinancierd door voorheffingen die losstaan van de
individuele vatbaarheid voor het ziekterisico – het fenomeen van de antiselectie
wordt voorkomen. Verder beklemtoont hij dat de verdelingsstelsels, op het vlak van
de pensioenen, ook een grotere stevigheid vertonen ten opzichte van de economi-
sche onzekerheden. In een gemondialiseerde economie is geen enkel land beschut
tegen de economische turbulenties op wereldschaal en eventuele internationale
financiële crises. Hij legt de klemtoon op de positieve “externe effecten” van de
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sociale zekerheid, dat wil zeggen de voordelen die verdergaan dan alleen de per-
soon die rechtstreeks van de geleverde prestaties geniet. Als voorbeeld wijst hij op
de sociale cohesie en de betere gezondheid van de werknemers. Tot slot brengt hij
ook de relatief lage beheerskosten van de socialezekerheidsinstellingen onder de
aandacht, in vergelijking met die van de verzekeringsmaatschappijen: er zijn immers
geen kosten voor reclame en marketing en de verplichte sociale verzekeringen genieten
ook van schaalvoordelen.

Los van de controverse die de liberale economisten scheidt van de keynesiaans geïn-
spireerde economisten, besluit Alain Euzéby zijn economische bewijsvoering met
ethische overwegingen. Voor hem zijn de bijdragen en de uitkeringen van de
sociale zekerheid de uiting van de waarden waarop de sociale zekerheid steunt en
die zij vorm moet geven: solidariteit, waardigheid, sociale rechtvaardigheid en
gelijkheid, waarden die in de Universele verklaring van de rechten van de mens zijn
opgenomen.

Tot slot willen we deze inleidende woorden niet afsluiten zonder eraan te herin-
neren dat ter gelegenheid van de Journées d’études juridiques Jean Dabin ook de
zestigste verjaardag van de Belgische sociale zekerheid werd gevierd, onder meer
door eer te betuigen aan een van de grondleggers ervan: professor Albert Delpérée.
Bovendien waren deze studiedagen de gelegenheid om ook de zestigste verjaardag
te vieren van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Daarom verzochten we
de administrateur-generaal ervan om de woordvoerder te zijn voor deze instelling.
Wat Pierre Vandervorst ook deed, en in een opmerkelijke toespraak die hij Le cœur
d’Hybride noemde, wees hij op drie kwaliteiten van de RSZ: “die als lid van de Inter-
nationale Vereniging voor Sociale Zekerheid (A.I.S.S.); die als organisme aan het
hoofd van de Belgische delegatie bij het Comité voor sociale bescherming, tijdens
het recentste Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie; die als voornaamste
organisme bij de Belgische institutionele regeling van de sociale zekerheid.” Met
deze lijnen drukken wij onze dank uit voor het feit dat hij aan onze werkzaamheden
heeft deelgenomen. Tevens danken wij de RSZ en de heer Hendrik Larmuseau,
directeur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, voor zijn
steun aan de Journées d’études van de Rechtsfaculteit van de Université Catholique
de Louvain.

(Vertaling)
____________
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DE SOCIALE ZEKERHEID: EEN GESCHIEDENIS,
EEN CULTUUR, EEN UITDAGING.
BENADERING IN HET INTERNATIONAAL 
RECHT

DOOR PIERRE-YVES GREBER

Professor, Universiteit van Genève, Zwitserland

1. INLEIDING

Naar aanleiding van de 19e “Journées d’études juridiques Jean Dabin”, gewijd aan
het thema “Welk socialezekerheidsmodel voor het België van morgen?” hebben de
organisatoren mij verzocht om een bijdrage te leveren inzake het begrip sociale zeker-
heid, gezien vanuit een algemeen standpunt.

Voor deze studie heb ik de volgende titel gekozen: “De sociale zekerheid:
geschiedenis, cultuur, uitdaging. Benadering in het internationaal recht” en dat, om
de volgende redenen:
� de sociale zekerheid betekende in de geschiedenis van de sociale bescherming

geen breuk, maar een doorslaggevende evolutie. Ze steunde op de ervaringen uit
het verleden. Beschermingswijzen die eraan voorafgingen, werden erin
opgenomen. Al onze stelsels, in Europa zowel als in de rest van de wereld, komen
doorheen de geschiedenis tot stand. Daarom moeten we ook eerst naar de
geschiedenis kijken. Gezien de omvang van het onderwerp moeten enkele kern-
momenten uit de geschiedenis worden uitgekozen: drie daarvan situeren zich op
het nationale niveau, twee op het internationale niveau. Welke lering kunnen we
hieruit vandaag trekken?;

� de sociale zekerheid is geen natuurlijke aangelegenheid. Ze wordt opgebouwd en
is een element van beschaving. In plaats van elk afzonderlijk het hoofd te bieden
aan de risico’s van het leven, is het een georganiseerde keuze om een stuk van de
weg samen af te leggen. Hoe moeten we die keuze omschrijven, op welke begin-
selen steunt deze keuze en wie moet ervan kunnen genieten? Het gaat hier ontegen-
sprekelijk om cultuur, die de kern vormt van de sociale zekerheid;

� tot slot wordt over de sociale zekerheid gesproken en geredetwist en wordt ze
heen en weer geslingerd. Kan het socialezekerheidsconcept de uitdagingen aan?
Moet het worden aangepast, afgebouwd en weer opgebouwd, moet er afstand van
worden genomen? Dit derde aspect wordt slechts beknopt aangehaald, omdat het
inherent ter sprake komt in tal van andere bijdragen aan deze “Journées d’études
juridiques Jean Dabin”. Het wordt slechts in globale bewoordingen aangekaart,
maar dan wel door middel van instrumenten van het internationaal recht. 237
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2. DE SOCIALE ZEKERHEID: GESCHIEDENIS

2.1. DE UITVINDING VAN DE SOCIALE VERZEKERING: OUD, MAAR NOG STEEDS FUN-
DAMENTEEL
Een onmiskenbaar belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de sociale
bescherming is de uitvinding van de sociale verzekering. Deze doet op het einde
van de 19e eeuw zijn intrede, in het Duitse Rijk. De Reichstag keurt drie wetten
goed: in 1883 betreffende de ziekteverzekering, in 1884 betreffende de ongevallen-
verzekering en in 1887 betreffende de invaliditeits- en ouderdomsverzekering (1).

Wat moeten we, nu we aan het begin van de 21e eeuw staan, onthouden van dit
socialeverzekeringsmodel? Verschillende fundamentele elementen zijn nog steeds
van toepassing:
� de sociale verzekering wordt in de eerste plaats geïnspireerd door de privéverzekering,

die in een “authentieke socialebeschermingsinstelling” wordt omgezet, om het
met de woorden van Guy Perrin te zeggen (2);

� het lidmaatschap is wettelijk verplicht. Daardoor wordt elk mogelijk onderscheid
tussen “goede en slechte risico’s” uitgesloten. Ieder individu dat binnen het per-
soonlijke toepassingsgebied valt, is derhalve ex lege beschermd;

� de gedekte risico’s en de uitkeringen worden door de wetgeving bepaald. De
uitkeringen hangen af van het loon. Het eerste punt maakt een democratische
controle mogelijk. Het tweede punt had een dynamische werking: door de
decennia heen is de bescherming sterk uitgebreid en tot slot verzekert ze het
behoud van de levensstandaard voor de loontrekkenden en hun gezin;

� op het vlak van de administratieve organisatie genieten de socialeverzekerings-
kassen van een beperkte mate van autonomie ten opzichte van de staat en het
beleid;

� de financiële organisatie spreidt de kosten over de verschillende actoren: sociaal
verzekerden, werkgevers, staat. De bijdragen worden niet bepaald volgens het
risico (bv. mensen in goede of in slechte gezondheid), maar volgens het loon;

(1) Jacques Berra, La structure des systèmes de sécurité sociale, IRAL, Lausanne, pp. 132 e.v., 2000;
Anne-Françoise Cammilleri, La protection sociale en Europe, GLN/Joly éditions, Parijs, 1993; Jean-
Jacques Dupeyroux, Michel Borgetto, Robert Lafore en Rolande Ruellan, Droit de la sécurité sociale,
14e ed., Dalloz, Parijs, pp. 26 e.v., 2001; Eberhard Eichenhofer, Sozialrecht, 4. Auflage, Mohr
Siebeck, Tübingen, pp. 17 e.v., 2003; Guy Perrin, L’assurance sociale, ses particularités, son rôle
dans le passé, le présent et l’avenir, in Beiträge zu Geschichte und aktueller Situation der Sozialver-
sicherung, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Sozialrecht, Duncker en Hum-
bloz, Berlijn, pp. 29 e.v., 1983; Detlev Zöllner, République fédérale d’Allemagne, in Un siècle de
sécurité sociale 1881–1981, Universiteit van Nantes/Max-Planck-Institut, Nantes/München, pp. 7
e.v. (pp. 39 e.v.), 1982.
(2) Guy Perrin, L’assurance sociale, vermeld in voetnoot 1, p. 37.
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� de voornaamste eigenschappen van de sociale verzekering hadden drie gevolgen:
- weerklank op wereldschaal (3) en opneming in het concept sociale zekerheid;
- de opname ervan in het internationaal recht (4);
- een “herontdekking” in overgangslanden toen deze zich hun sociaal beleid

eigen konden maken (na 1989) (5).

De sociale verzekering kampt echter met een aantal problemen: 
� ze is niet op dezelfde beginselen gebaseerd als de huidige mondialisering: soli-

dariteit versus concurrentie; ontwikkelde reglementering versus deregulering;
� ze moet aan de uitbreiding van de zogenoemde atypische werken worden

aangepast.

2.2. HET BEVERIDGE-PLAN: GLOBALE VISIE, UNIVERSALITEIT, INTEGRATIE
Een tweede onmiskenbaar belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van de sociale
bescherming is de publicatie van het rapport “Social Insurance and Allied Services”,
beter bekend als “het Beveridge-plan” (6). Dit plan krijgt vorm midden in de
Tweede Wereldoorlog (1942). De Britse regering dacht na over de wederopbouw
en benoemde een comité dat door William Beveridge werd voorgezeten en twee
opdrachten had: de bestaande sociale bescherming beoordelen en verbeteringen
voorstellen. Het resultaat was opzienbarend: van het nochtans technische rapport
werden zo’n 500.000 exemplaren verkocht en de impact ervan was wereldwijd
voelbaar (7).

(3) Paul Durand, La politique contemporaine de sécurité sociale, Dalloz, Parijs, pp. 63 e.v., 1953.
(4) Zie hieronder, deel 2.4.
(5) Vladimir Rys, La sécurité sociale dans une société en transition : l’expérience tchèque. Quels
enseignements pour l’Europe?, Réalités sociales, Lausanne, pp. 22 e.v., 1999; Die Umgestaltung der
Systeme sozialer Sicherheit in den Staaten Mittel- und Osteuropas, Duncker en Humblot, Berlijn,
1993; Zie ook de studiereeks van Ottó Czúcz, Karel Pinc, Vladimir Rys, Vera Stangová, Petr Tröster,
gepubliceerd in verschillende nummers van de Cahiers genevois et romands de sécurité sociale,
vanaf 1995.
(6) William Beveridge, Social Insurance and Allied Services, His Majesty’s Stationery Office, Londen, 1942.
(7) Brian Abel-Smith, Le rapport Beveridge: ses origines et ses conséquences, Revue internationale
de sécurité sociale, 1/2, pp. 5 e.v., 1992; Peter Baldwin, Beveridge dans la longue durée, Revue
internationale de sécurité sociale, 1/2, pp. 61 e.v., 1992; Jacques Berra, La structure des systèmes
de sécurité sociale, vermeld in voetnoot 1, pp. 229 e.v.; Paul Durand, La politique contemporaine
de sécurité sociale, vermeld in voetnoot 3, pp. 104 e.v.; Nicole Kerschen, La doctrine du rapport
Beveridge et le plan français de sécurité sociale de 1945, Droit ouvrier, oktober, pp. 415 e.v., 1995;
Robert Leaper, Le rapport Beveridge dans son contexte historique, Revue internationale de sécurité
sociale, 1/2, pp. 21 e.v., 1992; Guy Perrin, Pour le quarantième anniversaire du Plan Beveridge, Jour-
nal des tribunaux du travail, nr. 259, pp. 89 e.v., 1983 (hetzelfde artikel, onder de titel Le plan
Beveridge in het Revue internationale de sécurité sociale , 1/2, pp. 45 e.v., 1992.
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Nogmaals, wat moeten we, nu we aan het begin van de 21e eeuw staan, onthouden
van dit socialezekerheidsmodel? Ook hier zijn enkele fundamentele elementen nog
steeds van toepassing: 
� een globale kijk op bescherming: het Beveridge-plan bevat een drieluik: een

nationale gezondheidsdienst, een nationale sociale verzekering, een beleid van
volledige tewerkstelling

� bescherming op het vlak van gezondheidszorg neemt concrete vormen aan: uni-
versaliteit; preventie, behandeling en revalidatie; ambulante geneeskundige ver-
strekkingen en hospitalisatie; tussenkomst van huisartsen en specialisten;
financiering gebaseerd op (fiscale) solidariteit;

� vervolgens neemt het Beveridge-plan het concept sociale verzekering over en
vormt het om. Het past er het universaliteitsbeginsel op toe, in eerste instantie
voor het persoonlijke toepassingsgebied (dat wil zeggen, de bescherming van de
volledige residerende bevolking), vervolgens voor het materiële toepassings-
gebied (dekking van alle eventualiteiten); voor de effectieve verwezenlijking
voorzag het Plan slechts een gedeeltelijke toepassing van de universaliteit, wat
gezien de historische context normaal was;

� het Beveridge-plan wil orde scheppen in de organisatie, vandaar het eenheids-
beginsel: oprichting van een nationale dienst, geplaatst onder het gezag van een
ministerie en bestaande uit een netwerk van regionale en lokale kantoren;

� bovendien houdt het Beveridge-plan ook een integratiebeginsel in: het verenigt
verschillende beschermingswijzen die voordien afzonderlijk bestonden: de overheids-
dienst, de sociale verzekering en, subsidiair, de sociale bijstand. Het wil het beleid
inzake gezondheid, gegarandeerd inkomen en volledige werkgelegenheid coördineren.

Gelet op die elementen kunnen we stellen dat we getuige zijn van het ontstaan van
het eigenlijke socialezekerheidsconcept, met een globale visie op bescherming, ver-
schillende wijzen en technieken die daarbij helpen, de leidraad van de universaliteit.

Ook dit model kampt met een aantal problemen:
� de nationale gezondheidsdienst werd in het Verenigd Koninkrijk effectief

opgericht, maar heeft een chronisch financieringstekort:
� de uitkeringen zijn op het minimumniveau blijven hangen (wat oorspronkelijk

gerechtvaardigd was);
� hoewel het Plan zich tot een sociale zekerheid van hoog niveau had kunnen

ontwikkelen, neemt het Verenigd Koninkrijk op dit vlak niet bepaald een leiders-
positie in.
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2.3. HET NOORDSE MODEL: DE REFERENTIE
Het Noordse of Scandinavische model werd na de Tweede Wereldoorlog
ontwikkeld. Het wordt over het algemeen beschouwd als het meest ontwikkelde
model, in Europa en in de rest van de wereld (8).

Wat kunnen we vandaag de dag van dit stelsel onthouden? De kernelementen zijn:
� gebaseerd op een maatschappelijke keuze: de wil om een ontwikkelde sociale

zekerheid te verwezenlijken die steunt op universaliteit en solidariteit;
� de bescherming is in hoofdzaak gebaseerd op het burgerschap of het lid zijn van

de gemeenschap. De verwijzing naar betaalde arbeid komt op de tweede plaats,
voor inkomensgebonden uitkeringen;

� in feite bestaat er een synthese van de eerste twee modellen: een universalistisch
antwoord voor geneeskundige verzorging, gezinsbijslagen, basispensioenen, de
sociale diensten die werden opgericht; bijdragebetaling voor vervangingsuitkerin-
gen in geval van ziekte, moederschap, werkloosheid, aanvullende pensioenen;

� het model is gebaseerd op de gelijkheid tussen vrouwen en mannen: de wetgeving
voorziet eigen (en geen afgeleide) rechten (9);

� dit ontwikkelde en derhalve dure stelsel krijgt de steun van de betrokken bevol-
kingsgroepen, wat een essentieel element is voor het behoud van de
bescherming, nu en in de toekomst.

De problemen hebben hier voornamelijk betrekking op de kosten van de
bescherming, alsmede op een project voor een solidaire samenleving die aan een
zeer liberale mondialisering is blootgesteld.

2.4. DE INBRENG VAN DE IAO BIJ HET ONTSTAAN EN DE ONTWIKKELING VAN DE
SOCIALE ZEKERHEID
Over deze kwestie alleen al zou een colloquium kunnen worden gehouden. Daarom
moeten we bij de synthese selectief te werk gaan en tegelijkertijd de essentiële rol
die deze grote internationale organisatie speelt, niet verdoezelen (10).

(8) Stein Kuhnle, Basic historical trends in European social security, in The Nordic model of social
security in a European perspective, EISS Yearbook, Acco, Leuven/Amersfoort, pp. 5 e.v., 1995;
François-Xavier Merrien, L’Etat-providence, 2e ed., Presses universitaires de France, Parijs, 2000; Else
Oyen, How robust is the Nordic social security system in comparison with other social security sys-
tems?, in The Nordic model of social security, hoger vermeld, pp. 43 e.v.; Joachim Palme, The
Nordic model of social security, in The Nordic model of social security, hoger vermeld, pp. 25 e.v.
(9) Het belang van deze problematiek werd in België nader toegelicht door Pascale Vielle, La sécu-
rité sociale et le coût indirect des responsabilités familiales, Bibliotheek van de rechtsfaculteit van
de Université catholique de Louvain, XXXI, Bruylant, Brussel, pp. 208 e.v., pp. 287 e.v., 2001.
(10) Hector Bartolomei De La Cruz et Alain Euzéby, L’Organisation internationale du Travail,
Presses universitaires de France, Parijs, 1997; Jean-Michel Bonvin, L’Organisation internationale du
Travail, Presses universitaires de France, Parijs, 1998; Guy Perrin, Histoire du droit international de
la sécurité sociale, Tome V de la Sécurité sociale. Son histoire à travers les textes, Association pour
l’étude de l’histoire de la sécurité sociale, Parijs, 1993; Jean-Michel Servais, Normes internationales
du travail, LGDJ., Parijs, 2004.; Nicolas Valticos en Geraldo Von Potobsky, International Labour
Law, 2e ed., Kluwer Law and Taxation Publishers, Deventer/Boston, 1995; Pierre-Yves Greber, Les
principes fondamentaux du droit international et du droit suisse de la sécurité sociale, Réalités
sociales, Lausanne, 1984.
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Tijdens de periode 1944-1952 werkt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) mee
aan de eigenlijke schepping van het concept sociale zekerheid. Ze keurt drie belang-
rijke instrumenten goed, die ook nu nog van fundamenteel belang zijn:
� IAO-aanbeveling nr. 67 betreffende gegarandeerde bestaansmiddelen (1944);
� IAO-aanbeveling nr. 69 betreffende de geneeskundige verzorging (1944);
� IAO-overeenkomst nr. 102 betreffende de minimumnorm voor de sociale zeker-

heid (1952) (11).

Wat deze drie instrumenten gemeenschappelijk hebben, is dat ze een globale kijk
bieden op bescherming, in tegenstelling tot de teksten van vóór 1939, waarin een
onderscheid wordt gemaakt naar risico en naar bevolkingsgroep.
Met deze drie instrumenten wordt op internationaal vlak de inhoud van een sociale-
zekerheidssysteem getekend (3.1. hierna).

IAO-aanbeveling nr. 69 bevat een aantal elementen die nuttig zijn voor de conceptie
van stelsels voor geneeskundige verzorging: in deze aanbeveling wordt voor univer-
saliteit geopteerd; bepaling van de twee richtsnoeren die de staten moeten kiezen:
ziekteverzekering indien nodig aangevuld door de sociale bijstand of de overheids-
dienst voor zorgverlening; rationele organisatie van de zorgverlening; het recht om
zijn geneesheer te kiezen; gegarandeerd goede arbeidsomstandigheden en sociale
bescherming voor de geneesheren; de opleiding van geneesheren; de rechtmatige
verdeling van de kosten (12).

IAO-overeenkomst nr. 102 bevat normen – deze normen zijn precies en de toepas-
sing ervan kan tijdens controlecycli worden gecontroleerd – betreffende het per-
soonlijke toepassingsgebied (wie moet er minstens worden beschermd?) en de
berekening van de uitkeringen (met betrekking tot het voorafgaande inkomen van
de betrokkene of ten opzichte van een vast referentieloon). In beide gevallen wor-
den hiervoor percentages gebruikt die door de gebonden staten moeten kunnen
worden gerechtvaardigd. Verder bevat de overeenkomst ook regels over het materiële
toepassingsgebied (omschrijving van de eventualiteiten), de zorgverstrekking, de
toekenningsvoorwaarden, de algemene verantwoordelijkheid van de staten.
Naar het voorbeeld van het Beveridge-plan beschouwt IAO-overeenkomst nr. 102 de
overheidsdienst, de sociale verzekering en de sociale bijstand als beschermings-
methodes ten dienste van de sociale zekerheid (13).

(11) Ter herinnering, de website van de IAO: http://www.ilo.org.
(12) Guy Perrin, Histoire du droit international de la sécurité sociale, vermeld in voetnoot 10, pp.
228 e.v.; Pierre-Yves Greber, Les soins de santé en droit international de la sécurité sociale, in Col-
loque 1946-1996. 50 ans de Caisse primaire: l’assurance maladie à un carrefour, Caisse primaire
d’assurance maladie de la Gironde et Université Montesquieu Bordeaux IV, COMPTRASEC, pp. 75
e.v., 1996 (= Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, nr. 15, pp. 17 e.v., 1995); Anne Rillet
Howald, La réforme des régimes de soins de santé: cadre international et communautaire, théma-
tiques actuelles, Presses universitaires d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, pp. 134 e.v., 2004.
(13) Alexandre Berenstein, La Suisse et le développement international de la sécurité sociale,
Schweizerische Zeitschrift für Sozialversicherung, pp. 161 e.v., 1981.
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Verder heeft de IAO ook bijgedragen tot de ontwikkeling van de sociale zekerheid
tot op heden, hetzij door de normen van IAO-overeenkomst nr. 102 (14) op te
trekken, hetzij door zich voor welbepaalde bevolkingsgroepen te interesseren: oude-
ren, personen met een handicap, deeltijdse werknemers (15).

2.5. SYMBOLISCHE BENADERING VAN DE VN: HET RECHT OP SOCIALE ZEKERHEID ALS
RECHT VAN DE MENSELIJKE PERSOON
De Verenigde Naties hebben een aantal instrumenten goedgekeurd met betrekking
tot de rechten van de menselijke persoon. Deze dragen stuk voor stuk bij tot de
sociale zekerheid en vormen hiervoor beginselteksten.
Deze instrumenten zijn alom bekend: Universele verklaring van de rechten van de
mens (1948), Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten
(1966), Internationale conventie voor de rechten van het kind (1989), Internationaal
verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie (1965),
Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen
(1979) (16).

De boodschap die door de Verenigde Naties wordt geformuleerd, kan als volgt wor-
den samengevat: elke mens heeft recht op sociale zekerheid en dit, ongeacht zijn
statuut: vrouw, man, kind; staatsburger of buitenlander; loontrekkende, zelfstandige
of zonder verloonde activiteit.
Het gaat hier om symbolische teksten die op het terrein door wetteksten, infrastruc-
turen, financiële middelen moeten worden geconcretiseerd (17).

2.6. EERSTE CONCLUSIE: DE LESSEN VAN DE GESCHIEDENIS
Wat de geschiedenis van de sociale zekerheid ons in ieder geval leert, is het volgende:
� de grootste stappen vinden hun oorsprong in een zeer zorgwekkende, zo niet

tragische sociaalpolitieke context;

(14) Meer bepaald: IAO-overeenkomst nr. 130 betreffende de geneeskundige verzorging en de uit-
keringen bij ziekte (1969); IAO-overeenkomst nr. 183 betreffende de bescherming van het moeder-
schap (2000); IAO-overeenkomst nr. 128 betreffende de invaliditeits- en ouderdomsuitkeringen en de
uitkeringen aan nabestaanden (1967); IAO-overeenkomst nr. 168 betreffende de bevordering van de
werkgelegenheid en de bescherming tegen werkloosheid (1988) (zie nota 11).
(15) Meer bepaald: IAO-aanbeveling nr. 162 betreffende oudere werknemers (1980); IAO-
overeenkomst nr. 159 betreffende de beroepsrevalidatie en de tewerkstelling van personen met een
handicap (1983) (en IAO-aanbeveling nr. 168, zelfde titel); IAO-overeenkomst nr. 175 betreffende
deeltijds werk (1994) (en IAO-aanbeveling nr. 182, zelfde titel).
(16) Katarzyna Michalak, La protection des handicapés en droit international de la sécurité sociale:
l’approche de l’ONU, Cahiers genevois romands de sécurité sociale, nr. 35, pp. 9 e.v., 2005; Guy
Perrin, Les fondements du droit international de la sécurité sociale, Droit social, pp. 479 e.v., 1974;
Guy Perrin, Histoire du droit international de la sécurité sociale, vermeld in voetnoot 10; Pierre-
Yves Greber, Le 60e anniversaire des Nations Unies et la sécurité sociale, Cahiers genevois et
romands de sécurité sociale, nr. 35, pp. 71 e.v., 2005; Anne Rillet Howald, La réforme des régimes
de soins de santé, vermeld in voetnoot 12, pp. 32 e.v.
(17) Zie hieronder, deel 3.3.2. 243
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� de ontwikkelingen betekenden geen tabula rasa van het verleden, maar hebben
dit verleden geïntegreerd, herwerkt;

� de steun van de betrokken bevolkingsgroepen is onmisbaar;
� de sociale verzekering, de overheidsdienst, de doelgerichte (of selectieve)

bescherming worden in het concept sociale zekerheid opgenomen;
� de wetgeving moet een verplichte bescherming invoeren (selectie is uitgesloten),

ze moet de bescherming inhoud geven.

3. DE SOCIALE ZEKERHEID: CULTUUR

3.1. EERST EN VOORAL TWEE DEFINITIES: EEN KLASSIEKE EN EEN FUNCTIONELE

3.1.1. Een klassieke definitie
IAO-overeenkomst nr. 102 bevat een definitie van de sociale zekerheid die klassiek
kan worden genoemd. Sociale zekerheid wordt gezien als een globaal bescher-
mingssysteem, met negen mogelijke eventualiteiten (ruimere term dan “risico”):
geneeskundige verzorging, arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte,
moederschap, arbeidsongeval en beroepsziekte, invaliditeit, ouderdom, overleven-
den, werkloosheid en gezinslast.

Als rekening wordt gehouden met andere instrumenten of werkzaamheden van de
Verenigde Naties en van de Raad van Europa, kunnen twee eventualiteiten aan de lijst
worden toegevoegd: zorgbehoevendheid (18) en armoede (19). En er kan zelfs een
derde worden toegevoegd als een onderscheid wordt gemaakt tussen insolvabiliteit
van de werkgever en werkloosheid – wat juridisch correct is (20). Uiteraard houdt
niets de staten tegen om nog een stap verder te gaan en bijvoorbeeld ook uitkeringen
te verstrekken voor opleiding, huisvesting, juridische bijstand, betaald verlof.

Rekening houdende met wat werd uiteengezet, kan de bescherming – volgens IAO-
overeenkomst nr. 102 – worden verstrekt door de sociale verzekering, de overheids-
dienst, de doelgerichte (selectieve) stelsels. Nog enkele andere instrumenten van de
IAO en de Raad van Europa zijn volgens ditzelfde model opgebouwd (21).
Het klassieke concept is duidelijk en degelijk; als we de hoger genoemde toevoegin-
gen (22) erbij nemen, levert het een goede en zelfs zeer goede basis voor de
bescherming.

(18) Raad van Europa, Aanbeveling nr. R (98) 9 van het Comité van Ministers aan de lidstaten met
betrekking tot de zorgbevoevendheid, aanbeveling die op 18 september 1998 werd goedgekeurd.
(19) §30, art. 30 van het herziene Europees sociaal handvest, dat op 3 mei 1996 door de Raad van
Europa werd goedgekeurd en aan de lidstaten vraagt om “eenieders recht op bescherming tegen
armoede en sociale uitsluiting” te erkennen.
(20) Zie §25, art. 25 van het herziene Europees sociaal handvest.
(21) Voor de IAO, zie de overeenkomsten die hierboven in voetnoot 14 werden vermeld. Voor de
Raad van Europa kunnen we verwijzen naar de Europese Code inzake sociale zekerheid en het Proto-
col daarbij (1964), de herziene Europese Code inzake sociale zekerheid (1990).
(22) Zie hoger, deel 3.1.1.
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Niettemin vertoont het klassieke concept ook gebreken:
� indien geen enkele gedefinieerde eventualiteit in een bepaald geval wordt gere-

aliseerd, is er ook geen recht op uitkeringen. Hoe nauwkeuriger een wetgeving is,
hoe groter de kans is dat dit risico zich voordoet;

� de bescherming die door een socialezekerheidsstelsel wordt gegarandeerd, kan
van de ene tot de andere eventualiteit sterk verschillen, terwijl daarentegen de
behoeften voor de personen in kwestie (geneeskundige verzorging, vervangings-
inkomen op korte en lange termijn, herinschakeling) dezelfde zijn. Het klassieke
voorbeeld is dat van de ziekteverzekering vergeleken met de ongevallenverzeke-
ring. In België wijst Jef Van Langendonck op een ander, even duidelijk voorbeeld,
dat evenwel minder vaak wordt aangehaald, namelijk de bescherming in geval van
langdurige werkloosheid vergeleken met deze in geval van invaliditeit. We citeren
de auteur:

“(…) de sociale verzekering beperkt zich tot de kortstondig werklozen. Langdurig
werklozen zijn onder dit stelsel niet beschermd. Het werkloosheidsrisico wordt op
dezelfde manier behandeld als het ziekterisico (terecht overigens), maar er is geen
equivalent voor invaliditeit: werkloosheid op lange termijn wordt niet erkend als
een door de sociale zekerheid beschermd risico, maar als een individueel recht voor
elke burger. Een recht dat nu net van kapitaal belang is voor de maatschappelijk
achteruitgestelde categorie van langdurig werklozen. Ik wil best toegeven dat een
langdurig werkloze door de sociale bijstand en vaak zelfs door een gespecialiseerde
tak van dit stelsel kan worden beschermd. IAO-overeenkomst nr. 102 vermeldt niet
duidelijk dat bijstand geen vorm van sociale zekerheid is. Maar ze laat na om een
recht op een dergelijke bijstand voor langdurig werklozen in te voeren. En – nog
belangrijker – ze zou niet aanvaarden dat de gehandicapten van de socialeverzekerings-
uitkeringen zouden worden uitgesloten en naar de bijstand zouden worden ver-
wezen. Het is onbegrijpelijk dat de overeenkomst een andere houding aanneemt
tegenover de langdurig werklozen, die zich in alle opzichten in een identieke situ-
atie bevinden als de personen met een handicap en wel in die mate dat het vaak
moeilijk is om de categorieën van elkaar te onderscheiden. (…) Een zieke of gehandi-
capte is een werknemer die met zijn werk geen normaal inkomen kan verdienen
door zijn gezondheidstoestand, zijn leeftijd, zijn gebrek aan opleiding, de economis-
che situatie in zijn regio (…); een werkloze is een werknemer die zich in een iden-
tieke situatie bevindt ten gevolge van de economische situatie in zijn regio, zijn
leeftijd, zijn gebrek aan kwalificaties, zijn gezondheidstoestand (…)” (23).
� voor een oorzakelijke benadering van bescherming dient nu net het toepas-

singsveld van de verschillende stelsels te worden gereglementeerd, wat tot juridi-
sche conflicten en derhalve tot kosten kan leiden.

(23) Jef Van Langendonck, Le rôle des organisations internationales dans le développement de la
sécurité sociale, in Repenser la sécurité sociale, Réalités sociales, Lausanne, pp. 97 e.v. (pp. 110-
111), 1995.
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3.1.2. Een functionele definitie
De sociale zekerheid kan ook vanuit het functionele standpunt worden
gedefinieerd. Strategische punten kunnen worden afgeleid uit de Verklaring van
Philadelphia (24) (IAO, 1944), uit de Verklaring aangaande de vorderingen en
ontwikkelingen op sociaal vlak (VN, 1969) (25), uit de rechtsleer, met in eerste
instantie Guy Perrin (26). De Europese Unie leverde een interessante bijdrage met
haar Aanbeveling betreffende de convergentie van de doelstellingen en het beleid
op het gebied van de sociale bescherming (1992) (27); een instrument dat met
name in België aan een grondige en kritische analyse werd onderworpen (28).

Volgens deze functionele conceptie vormt de sociale zekerheid een georganiseerd
geheel van bescherming met als taken: toegang tot geneeskundige verzorging,
gewaarborgd vervangingsinkomen (in sommige eventualiteiten), gewaarborgd
basisinkomen, (her)inschakeling in het beroepsleven en sociale (her)inschakeling.

Indien de tweede functie, namelijk gewaarborgd vervangingsinkomen, met een aan-
tal eventualiteiten in verband wordt gebracht (wat de Aanbeveling doet inzake de
convergentie van 1992), is een synthese van de twee concepties mogelijk. De func-
tionele conceptie komt aan de klassieke conceptie tegemoet;
� de eventualiteit geneeskundige verzorging stemt overeen met de eerste opdracht;
� de eventualiteiten arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, moederschap

(uitkeringen), arbeidsongeval en beroepsziekte (idem), invaliditeit (idem), ouder-
dom, nabestaanden, werkloosheid (vergoedingen) vormen de tweede opdracht;

� gezinslast en armoede maken deel uit van de derde opdracht;
� zorgbehoevendheid behoort tot de vierde, die wordt uitgebreid (het gaat vaak om

begeleiding tijdens de laatste levensjaren).

(24) Verklaring betreffende de doelstellingen van de Internationale Arbeidsorganisatie (1944), sinds
1946 aangehecht bij het Statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie. De vier hoofdfuncties die
aan de sociale zekerheid worden toegeschreven, zijn erin opgenomen: de waarborg van volledige
geneeskundige verzorging; de waarborg van een basisinkomen voor iedereen die een dergelijke
bescherming nodig heeft; de gepaste bescherming van het leven en de gezondheid van de werkne-
mers bij al hun werkzaamheden; de bescherming van het kind en het moederschap (Verklaring van
Philadelphia, Hoofdstuk III, letters f, g en h).
(25) Deze verklaring, die op 11 december 1969 door de Algemene Vergadering van de Verenigde
Naties werd goedgekeurd, kent bijkomende functies toe: preventie; functionele, beroeps- en sociale
revalidatie; sociaal onderzoek.
(26) Guy Perrin, Rationalisation et humanisation, deux objectifs prioritaires pour une réforme de la
sécurité sociale, in Emploi et politique sociale, Réalités sociales, Lausanne, pp. 255 e.v., 1982; Voor
de synthese van andere bijdragen uit de rechtsleer, zie het werk van de auteur van deze lijnen, ver-
meld in voetnoot 10, pp. 86 e.v.
(27) Aanbeveling van de Raad van 27 juli 1992 betreffende de convergentie van de doelstellingen en
het beleid op het gebied van de sociale bescherming (92/442/EEG). Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen van 26 augustus 1992, nr. L 245/49.
(28) Convergentie van de doelstellingen en het beleid op het gebied van de sociale bescherming,
Wetenschappelijke directie: Michel Dispersyn, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 4, 1994.
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Hieruit moeten de conclusies worden getrokken: bv. nivellering van de
bescherming (maar in welke richting?), reorganisatie van de instellingen (hoe staat
het met de steun van de sociale partners, die reeds sinds lange tijd kassen besturen?)
en van de financiën. Dit alles kan op intellectueel vlak interessant zijn, maar
momenteel lijkt dit mij – concreet gezien – zeer riskant, rekening houdende met de
weinig gunstige politieke, economische en demografische context (ernstig gevaar
voor ontmanteling van de bescherming).

3.2. R ISICO’S EN POSITIEVE GEBEURTENISSEN:  DE KEUZE VOOR EEN SOCIAAL
ANTWOORD
Deze kwestie is tegelijkertijd eenvoudig en fundamenteel. Het menselijk bestaan
houdt risico’s, maar ook positieve feiten in. Wat beide gemeenschappelijk hebben,
is dat ze behoeften aan bescherming scheppen.
Daarom moet elke staat zich, binnen de beperkingen van zijn mogelijkheden, het
volgende afvragen:
� is toegang tot de geneeskundige verzorging een sociale of een individuele kwestie?;
� is de waarborg van een vervangingsinkomen en een basisinkomen een sociale of

een individuele kwestie?;
� zijn voor sociale (her)inschakeling en (her)inschakeling in het beroepsleven niet

alleen privébijdragen, maar ook sociale antwoorden noodzakelijk?

Het internationaal recht kiest al vanaf het ontstaan ervan voor sociale antwoorden:
het is de grondslag van de normen die door de Verenigde Naties, de Internationale
Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa werden goedgekeurd (29).

Ook hier gaat het om maatschappelijke keuzes. Ze worden in de toekomst door
meer transparantie gekenmerkt (30):
� dankzij de medische genetica kan eenieders gezondheidstraject beter op het indi-

vidu worden afgestemd;
� dankzij de informatica kunnen beschermde mensen “op de voet worden gevolgd”

(bijdragen, uitkeringen);
� er is een grotere eis voor transparantie, zowel op openbaar als privévlak.

(29) Zie hoger, deel 2.4.
(30) Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale. Repenser l’Etat-providence, Seuil, Parijs, 1995.
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3.3. HET SOLIDARITEITS- EN GELIJKHEIDSBEGINSEL

3.3.1. Het solidariteitsbeginsel
De twee dimensies van het solidariteitsbeginsel in het socialezekerheidsrecht zijn
alom gekend (31):
� de verticale solidariteit of de solidariteit tussen inkomens, gerealiseerd door bijdra-

gen en/of directe belastingen; deze solidariteit doet met andere woorden een
beroep op het draagvermogen;

� de horizontale solidariteit, waarvan het opvallendste aspect de intergenerationele
solidariteit is, in het bijzonder in de pensioenstelsels die in repartitie werken.

Het internationaal recht bevat op dit vlak slechts weinig normen (32). Nochtans is
het zo dat een socialezekerheidsstelsel:
� de solidariteit tussen inkomens niet terzijde kan schuiven (33);
� op horizontale solidariteit steunt (bv. gezonden/zieken en werknemers/werk-

lozen) en de wettelijke pensioenstelsels van repartitie gebruik maken. 

De erkenning van eenieders recht op sociale zekerheid (34), wat het meest funda-
mentele leidende principe is (35), houdt een solidariteitsbeginsel in. Situaties op het
gebied van inkomen, vermogen, werkcapaciteit, gezondheid, opleiding kunnen
immers zeer sterk van individu tot individu verschillen; iedereen kan meemaken dat
zijn status in de loop van zijn bestaan in gunstige of in ongunstige zin verandert.
Kwetsbaarheid is een onderdeel van het menselijk lot. Bijgevolg impliceert de toe-
gang van iedereen tot sociale bescherming dat:
� sommigen er gebruik van kunnen maken zonder financieel te hebben bijgedragen

(het typische voorbeeld is dat van een persoon die van bij de geboorte gehan-
dicapt is);

� anderen meer krijgen dan wat ze op financieel vlak hebben ingebracht;
� nog anderen tot slot, die van een goede en zelfs zeer goede materiële situatie genie-

ten, solidariteitsbijdragen betalen ten voordele van de eerste twee categorieën.

(31) Ernst Kaiser, Les possibilités et les limites d’une solidarité conçue dans le cadre des générations
et des revenus, RCC, pp. 217 e.v., 1971; Guy Perrin, Over de financiering van de sociale zekerheid,
Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 10, pp. 769 e.v., 1980; Pierre-Yves Greber, Les
principes fondamentaux du droit international et du droit suisse de la sécurité sociale, vermeld in
voetnoot 10, pp. 395 e.v.
(32) Zie bv. §26 van IAO-aanbeveling nr. 67 betreffende de gewaarborgde bestaansmiddelen (1944);
art. 71 van IAO-overeenkomst nr. 102 betreffende de minimumnorm der sociale zekerheid (1952);
art. 70 van de Europese Code inzake sociale zekerheid (Raad van Europa) (1964).
(33) Zie hieronder.
(34) Zie hoger, deel 2.5.
(35) Pierre-Yves Greber, Les principes directeurs de la sécurité sociale, Rapport établi à l’intention
du Département de la sécurité sociale, Bureau international du Travail, Cahiers genevois et romands
de sécurité sociale, nr. 20, pp. 7 e.v., 1998.
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Uit de evolutie van de kostprijs voor de geneeskundige verzorging, de zorgbehoe-
vendheid op hogere leeftijd, de fragilisering van de gezinnen en arbeidsplaatsen,
de werkloosheid en de armoede, blijkt duidelijk de solidariteitsvereiste. Zoals de
benaming van de instelling reeds aangeeft: de gewenste zekerheid is sociaal.

Het belang voor de toekomst valt niet te verwaarlozen:
� onze maatschappij lijkt gekenmerkt door een toenemend individualisme. We

moeten voorkomen dat dit individualisme de solidariteit tegenwerkt. Studies
hebben aangetoond dat het naast elkaar bestaan van individualisme en solidariteit
mogelijk is, rekening houdende met de algemene verhoging van het opleidings-
niveau (36). Dat houdt evenwel in dat de sociale boodschap moet worden
doorgegeven en dat deze waarde in ere moet worden gehouden (37);

� de begrotingstekorten van de publieke overheden en de toegenomen concurren-
tie voor de ondernemingen eisen meer aandacht: welke solidariteit moeten we
voorzien en tot op welke hoogte (de aansporing tot werken moet in de mate van
het mogelijke worden behouden, er moet worden voorkomen dat degenen die
een verloonde activiteit verrichten, onder te hoge afhoudingen gebukt gaan) (38)?
Aan de hand van evaluaties moet ervoor worden gezorgd dat de solidariteit gevrij-
waard blijft van misbruik (39), van negatieve gevolgen (40).

Het solidariteitsbeginsel zou in het internationaal recht derhalve beter moeten wor-
den ontwikkeld, teneinde de staten te inspireren bij de conceptie en het besturen
van hun socialezekerheidsstelsels. Deze opdracht is inderdaad zeer moeilijk: de
inhoud in studies uitdrukken is één ding, die inhoud in normatieve formules gieten
is een andere zaak.

3.3.2. Het gelijkheidsbeginsel
Volgens de bekende beginselteksten (41) heeft elke mens als dusdanig recht op
sociale zekerheid. Vanzelfsprekend gaat het om een principiële erkenning, die
zowel door het internationaal recht als door de nationale wetgevers moet worden

(36) Etienne Schweisguth, La montée des valeurs individualistes, in Numéro spécial: L’évolution des
valeurs des Européens. Futuribles, nr. 200, 1995, pp. 159-160.
(37) Guy Perrin: L’avenir de la protection sociale dans les pays industriels. Crises, défis et mutation
des valeurs. Futuribles, nr. 92-93, pp. 28 e.v. (pp. 47-49), 1985.
(38) §22 van IAO-aanbeveling nr. 67 betreffende de gewaarborgde bestaansmiddelen (1944) bepaalt
dat: “De uitkeringen moeten het verlies van inkomsten vervangen, aangezien de gezinslast naar
behoren in beschouwing wordt genomen, tot het hoogste niveau dat kan worden bereikt zonder de
wil om het werk weer op te vatten af te zwakken, indien deze werkhervatting mogelijk is, en zonder
aan de producerende groepen dermate zware lasten op te leggen dat het rendement en het werk
eronder leiden”. 
(39) Solidariteit heeft ook te maken met het gevoel tot een gemeenschap te behoren, waarin mensen
met elkaar delen; misbruik knaagt aan dit gevoel en kan het vernietigen.
(40) Solidariteit “tegen de draad in”: van de zwaksten naar de best gestelden.
(41) Zie hoger, deel 2.5.
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geconcretiseerd. Hieruit moet logischerwijze voortvloeien dat nationaliteit noch
geslacht verschillende behandelingen rechtvaardigen (de kwestie van het moeder-
schap is een aparte zaak). De Universele verklaring van de rechten van de mens
(Verenigde Naties, 1948) en het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale
en culturele rechten (Verenigde Naties 1966) verbieden elke vorm van discrimi-
natie, of deze nu gebaseerd is op ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke
overtuiging of om het even welke andere overtuiging, nationale of sociale herkomst,
vermogen, geboorte of om het even welke andere situatie” (art. 2 §2 van het Ver-
drag, art. 2, §1 van de Verklaring). Dit verbod geldt voor alle rechten van de
menselijke persoon, maar is vooral op het vlak van de sociale zekerheid uitermate
belangrijk.

Een nationaal wetgever kan geneigd zijn om vreemdelingen minder goed te behan-
delen; op die manier kunnen besparingen worden gerealiseerd (42), de staat geeft
zichzelf de nodige troeven om te onderhandelen (43) hij kan pogen om personen
die hij niet wenst te ontvangen, van zijn grondgebied weg te houden. Het IAB merk-
te op dat deze tendens sterker was in een context van sociale zekerheid, dan bij de
sociale verzekeringen, aangezien de band tussen bijdragen en uitkeringen minder
sterk is (44).

De instrumenten die op het vlak van coördinatie werden goedgekeurd door de
Verenigde Naties (45), de Internationale Arbeidsorganisatie en de Raad van Europa,
steunen derhalve op het beginsel van gelijkheid van behandeling, dat doorgaans met
een voorwaarde van wederkerigheid gepaard gaat (46). In het gemeenschapsrecht –
dat in de onderhavige studie niet ter sprake wordt gebracht – is het verbod op dis-
criminatie volgens nationaliteit echter het sterkst ontwikkeld.

De wetgevers, die aan de oorsprong van de socialezekerheidsstelsels liggen, hebben
vrouwen en mannen vaak verschillend behandeld, waarbij ze zich baseerden op een
destijds overheersend rollenpatroon. Sinds enkele tientallen jaren wordt het accent
daarentegen op gelijkheid van behandeling en op gelijke kansen gelegd, hoewel het
doel niet helemaal werd bereikt. De Scandinavische landen hebben op dit gebied
een pioniersrol vervuld (47). De Verenigde Naties keurden op 18 december 1979
een Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen

(42) Bv. door het niet-uitvoeren van uitkeringen waarop niet-staatsburgers recht hebben.
(43) En op basis van wederkerigheid, de ongelijkheden opheffen.
(44) Internationaal Arbeidsbureau, La sécurité sociale des travailleurs migrants, BIT, Genève, pp.
151-152, 1974.
(45) Zie hierna, deel 4.
(46) Guy Perrin, Histoire du droit international de la sécurité sociale, vermeld in voetnoot 10, pp.
383 e.v.
(47) M. Mikkola, The Nordic Model of social security, in European Institute of Social Security/Insti-
tut européen de Sécurité sociale: American and European Perspectives on Social security/Les Per-
spectives américaines européennes sur la sécurité sociale, Jaarboek IESS/EISS 1995, Acco,
Leuven/Amersfoort, pp. 401 e.v. (pp. 403-404), 1996.
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goed (resolutie 34/180 van de Algemene Vergadering). Volgens art. 11, §1, letter e,
van dit Verdrag gaan de staten die partij zijn, de verbintenis aan om alle gepaste
maatregelen te nemen teneinde discriminatie ten overstaan van vrouwen op het
vlak van de sociale zekerheid weg te werken (de bepaling maakt melding van rust-
pensioenen en invaliditeit). De Internationale Arbeidsorganisatie loopt op dit vlak
schijnbaar enigszins achter. De Internationale Arbeidsconferentie keurde in 1975
een verklaring goed aangaande de gelijke kansen en gelijkheid van behandeling voor
werkneemsters (48), alsmede tal van andere resoluties (49), maar de gelijkheid
maakt nog geen deel uit van de conventionele teksten gewijd aan de sociale zeker-
heid. We kunnen het alleen maar eens zijn met Anne-Marie Brocas, Anne-Marie Cail-
loux en Virginie Oget als zij schrijven dat: “Deze vorderingen hebben echter nog
niet geleid tot de uitwerking van een formele norm van de IAO, of van een dwin-
gend internationaal instrument dat expliciet de gelijkheid van behandeling van man-
nen en vrouwen op het vlak van sociale zekerheid behandelt. Die vertraging moet
zonder enige twijfel worden betreurd omdat deze de nationale acties berooft van
een normatieve context, een internationale regel die nu net de prioriteiten en de
doelstellingen bepaalt, waarvan de noodzaak, na al die jaren van activiteit en
beschouwing over het sociaal statuut van de vrouw, duidelijk tot uiting komt” (50).

Bij mijn weten komt de kwestie van de gelijkheid tussen beroepscategorieën in het
internationaal recht niet specifiek aan bod. We weten dat in sommige staten de
nodige bezorgdheid heerst. De overgang van verschillende ziekteverzekerings-
stelsels naar een nationale gezondheidsdienst in het zuiden van Europa (51), alsook
de grondige pensioenhervorming in Italië (52), werden gewettigd door een wil om
tussen de verschillende beroepscategorieën tot gelijkheid te komen.

3.4. UNIVERSELE BESCHERMING, BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS
Dat er in Europa twee concepten van sociale zekerheid bestaan, hoeft niet in herin-
nering te worden gebracht: het ene steunt op universaliteit (inspiratie van het
Beveridge- en Noordse model), het andere houdt verband met het verloond werk
(in de traditie van de sociale verzekering).

(48) Officieel bulletin, vol. LVIII, serie A, nr. 1, 1975.
(49) Anne-Marie Brocas, Anne-Marie Cailloux en Virginie Oget, Les femmes et la sécurité sociale,
Internationaal Arbeidsbureau, Genève, pp. 9-11, 1988.
(50) Idem, p. 11.
(51) Ana Guillén en Santiago Alvarez, Les Etats sociaux du Sud de l’Europe face à la mondialisation:
y a-t-il dumping social?, in AISS: la sécurité sociale dans le village global, uitgegeven door R. Sigg en
C. Behrendt, AISS, Peter Lang, Berne, pp. 95 e.v., 2004; Marc Duriez en Diane Lequet-Slama, Les sys-
tèmes de santé en Europe, Presses universitaires de France, Parijs, 1998.
(52) Emmanuel Reynaud et Adelheid Hege, Italie: une transformation fondamentale du système de
retraite, Revue internationale de sécurité sociale, nr. 3, pp. 79 e.v. (p. 82), 1996; Monica Quagliani,
Les réformes du système des retraites en Italie, Cahiers genevois et romands de sécurité sociale, nr.
34, pp. 9 e.v., 2005.
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Beide concepten zijn in het internationaal recht aanwezig. Universaliteit kenmerkt
de bekende beginselteksten die door de Verenigde Naties werden goedgekeurd: art.
25 van de Universele verklaring van de rechten van de mens, alsook art. 9 van het
Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten erkennen
eenieders recht op sociale zekerheid en dit ongeacht de status van het individu
(loontrekkende, zelfstandige, zonder verloond werk); beide instrumenten verbieden
elke vorm van discriminatie op basis van, onder meer, geslacht of nationaliteit (art.
2 van beide teksten).

Als we nochtans van de beginselteksten naar de normatieve instrumenten of
harmonisatiebesluiten overgaan, wordt een stapsgewijze concretisering overwogen.
Er moet immers rekening worden gehouden met de capaciteiten van de staten: zelfs
van de economisch gezien meest ontwikkelde staten is niet elke staat gekomen tot
de bescherming van de volledige bevolking. De instrumenten van de Internationale
Arbeidsorganisatie (IAO) – van IAO-overeenkomst nr. 102 betreffende de minimum-
norm van de sociale zekerheid tot de hogere normen die deze aanvullen (53) –
begeleiden geleidelijk aan de staten. Ze verzoeken de staten om bepaalde bevolkings-
categorieën te beschermen, waarbij ze verwijzen naar de loontrekkenden, de
economisch actieve bevolking in zijn geheel, of naar de ingezetenen; de hogere nor-
men zijn dienaangaande uiteraard veeleisender dan IAO-overeenkomst nr. 102. De
IAO stapt met andere woorden niet af van de universaliteit, maar wel van een realis-
tische, progressieve weg: naarmate de staten meer mogelijkheden hebben, kunnen
ze veeleisendere instrumenten ratificeren. Op ons continent wordt de fakkel
overgenomen door de Europese Codes inzake sociale zekerheid van de Raad van
Europa (54). Het – theoretische – recht op sociale zekerheid, dat door de beginsel-
teksten werd erkend, wordt op die manier stapsgewijs geconcretiseerd.

Deze werkwijze van het internationaal recht heeft ook de verdienste dat ze de
afgelegde en nog af te leggen weg markeert:
� enerzijds erkennen de Universele verklaring van de rechten van de mens en het

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten het recht
van iedere mens op sociale zekerheid, ongeacht zijn status en zonder enige vorm
van discriminatie;

� anderzijds leveren de schattingen in dit verband van de Verenigde Naties en de
Internationale Arbeidsorganisatie het volgende resultaat op:
- 20% van de wereldbevolking geniet van een toereikende sociale zekerheid;
- 30% van de wereldbevolking heeft toegang tot een niet-toereikende sociale zekerheid;
- 50% van de wereldbevolking heeft geen enkele sociale zekerheid, noch in de

vorm van sociale verzekering, noch in de vorm van sociale bijstand (55).

(53) Zie voetnoot 14.
(54) Europese Code inzake sociale zekerheid en zijn Protocol (1964); Herziene Europese Code inza-
ke sociale zekerheid (1990).
(55) Internationaal Arbeidsbureau, Feitelijke gegevens over de sociale zekerheid, document dat werd
uitgedeeld tijdens de 28e Algemene vergadering van de Internationale Vereniging van de Sociale Zeker-
heid, Peking, China 2004; zie ook de website van de IAO, onder: www.ilo.org/coverage4all.252
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Dit is een van de grootste uitdagingen voor de 21e eeuw: uitgaande van de
menselijke waardigheid en van het bewustzijn dat elke mens effectief het recht
heeft om te worden beschermd, in welk deel van de wereld dan ook, hoe kunnen
we de volledige wereldbevolking concreet toegang verschaffen tot een behoorlijke
sociale zekerheid?

Een belangrijk element van deze ingewikkelde problematiek is het belang dat de
groei- en ontwikkelingslanden aan sociale zekerheid hechten (56); in deze landen
ontwikkelen zich ook algemene (“cultuur van de sociale zekerheid”) en technische
vaardigheden. Het resultaat is de, momenteel nog niet voltooide, verwezenlijking
van een Wereldcampagne voor sociale zekerheid voor iedereen (“The Global Cam-
paign on Social Security and Coverage for all”), die door de IAO werd gelanceerd.
Via deze campagne worden in een aantal landen de problemen en de actoren
gedefinieerd, met een partnership in het vooruitzicht (57).

In deze “optocht voor universaliteit” blijft de bescherming die zich op de werkne-
mers en hun gezin toespitst, volledig toepasselijk, bijvoorbeeld door de uitbreiding
van de socialeverzekeringsstelsels of door de ondersteuning, in de ontwikkelings-
landen, van de bescherming die in de ondergrondse economie reeds bestaat (van
het type “microverzekering”).

3.5. TWEEDE CONCLUSIE: ALLEEN OF SAMEN?
De normen van de VN, de IAO en de Raad van Europa gaan samen met de ontwik-
keling van de stelsels en proberen de staten te inspireren. Op de lange weg naar de
uitbreiding van de sociale zekerheid, maken deze normen ruimte vrij zowel voor de
universalistische benadering als voor dekking van een gedeelte van de ingezetenen
en bescherming van de werknemers.

Uit het concept sociale zekerheid spruit een solidariteitscultuur voort. Ten over-
staan van de risico’s van het leven, ten overstaan van andere gebeurtenissen die een
behoefte aan bescherming teweegbrengen, is dit een poging om een systeem ten
dienste van de mensen op te bouwen en te besturen. Zekerheid brengen in een
onzekere wereld. Een mooie, maar moeilijke opdracht.

(56) Dit element kenmerkte de voorbije veertig jaar de Algemene vergaderingen van de ISSA (Nusa
Dua, Indonesië, 1995; Marrakesh, Marokko, 1998; Stockholm, Zweden, 2001; Peking, China, 2004).
(57) Zie voetnoot 55, Internationaal Arbeidsbureau, Sociale zekerheid voor de uitgesloten meerderheid.
Casestudy’s in de ontwikkelingslanden, onder de leiding van Wouter van Ginneken, IAB, Genève, 2000;
Internationaal Arbeidsbureau, Sécurité sociale: un nouveau consensus, BIT, Genève, 2002.
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4. DE SOCIALE ZEKERHEID: UITDAGINGEN

Andere sprekers hebben op opmerkelijke wijze de uitdagingen beschreven en
geanalyseerd waarmee de sociale zekerheid te kampen heeft ten overstaan van de
politieke, sociale, economische en demografische evolutie. We beperken ons hier
tot de recente instrumenten, die antwoorden bieden op de uitdagingen en kwesties
die we hier bespreken.

De Economische en sociale raad van de Verenigde Naties keurde op 16 juli 2004 de
Verklaring van Shanghai goed. Ten overstaan van de mondialisering wil dit verdrag
in Azië het bestaan in de hand werken van een geïntegreerde socialebeschermings-
voorziening, in het bijzonder voor de werklozen, de armen, de ouderen en de
andere kwetsbare groepen. We vestigen de aandacht op de context: Azië is goed
voor zo’n 60% van de wereldbevolking! Sommige Aziatische landen hebben reeds
een (vrij goed) ontwikkeld stelsel, zoals Zuid-Korea, Japan en Taiwan; grote groei-
landen, zoals China en India, hebben een steeds grotere belangstelling voor sociale
zekerheid (58).

Op 18 december 1990 keurde de Algemene vergadering van de Verenigde Naties de
Internationale Conventie over de bescherming van de rechten van alle arbeids-
migranten en hun familieleden goed; deze Conventie werd op 1 juli 2003 van
kracht. Art. 27 §1 verzoekt de staten om migrerende werknemers en hun gezin en
de staatsburgers gelijk te behandelen, ongeacht het feit of ze al dan niet wettelijk in
het land verblijven. Een internationaal rechtsinstrument dekt slechts in uitzonder-
lijke gevallen ook de illegalen. We weten echter hoe belangrijk illegale migraties
zijn, gezien de enorme discrepanties tussen Noord en Zuid en de bijzondere kwets-
baarheid van deze bevolkingsgroepen, die door armoede en oorlog uit hun land zijn
verdreven.

De Algemene vergadering van de Verenigde Naties keurde op 20 december 2004
Resolutie 59/186 aangaande de mensenrechten en extreme armoede goed. Verschil-
lende punten hebben betrekking op de sociale zekerheid:
� de eliminatie van extreme armoede is een absolute must in de huidige context van

mondialisering, waarvoor niet alleen nationale beslissingen dienen te worden
genomen, maar waarvoor ook een internationale samenwerking noodzakelijk is
(7e considerans);

� de dringend te nemen maatregelen moeten ook slaan op de minstbedeelden, die
dienen te worden aangemoedigd om zich te organiseren zodat ze ware ontwikkelings-
partners worden (§1 en §2);

� de Algemene Vergadering onderstreept met reden “dat extreme armoede een
fundamenteel probleem is dat moet worden aangepakt door de overheid, de burger-
maatschappij en het systeem van de Verenigde Naties, met inbegrip van de

(58) La sécurité sociale dans la région Asie et Pacifique, rédacteurs invités: Mukul Asher en Nayantara
Pathmarajah-Banna, Revue internationale de sécurité sociale, nr. 4, 2002.
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internationale financiële instellingen; in die context bevestigt de Algemene ver-
gadering nogmaals dat de politieke wil de noodzakelijke voorwaarde is voor de elimi-
natie van de armoede” (§3);
� de Algemene vergadering bevestigt nogmaals de verbintenissen die in de

Millenniumverklaring (Resolutie 55 / 2) werden aangegaan; een daarvan betreft de
“daling met de helft, tegen 2015, van de verhouding van de wereldbevolking met
een inkomen dat lager ligt dan een Amerikaanse dollar per dag, en van het per-
centage mensen dat honger lijdt” (§6).

De Raad van Europa keurde op 13 februari 1997 Aanbeveling nr. R (97) 4 van het
Comité van Ministers aan de lidstaten goed, aangaande de middelen om de gezond-
heid in eenoudergezinnen te verzekeren en te bevorderen. De consideransen stellen
dat het aantal eenoudergezinnen in de Europese lidstaten constant groeit en dat vele
van die gezinnen onder psychologische stress lijden. Het Comité van Ministers
beveelt de staten aan om “een beleid goed te keuren dat: – de gezondheid van
eenoudergezinnen garandeert en bevordert; – bijdraagt tot het scheppen van een
context waarin het gezin tot ontplooiing kan komen en sociaal kan integreren; – de
menselijke waardigheid beschermt en sociale uitsluiting en discriminatie
voorkomt”. Dit beleid moet streven naar preventie, identificatie, evaluatie en oplos-
sing van gezondheidsproblemen in deze gezinnen.

Verder keurde de Raad van Europa op 30 september 1997 Aanbeveling nr. R (97) 17
van het Comité van Ministers aan de lidstaten goed, aangaande de ontwikkeling en
implementatie van systemen ter verbetering van de kwaliteit van de gezondheids-
zorg. De consideransen beklemtonen een aantal belangrijke punten, meer bepaald:
“de permanente verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening is een absolute
prioriteit voor alle lidstaten, met name in een periode van economische en budget-
taire beperkingen” (consid. 5); hieraan zouden we kunnen toevoegen: een langere
levensduur; “de goede kwaliteit van de zorgverlening ter dekking van: – de struc-
turele en organisatorische aspecten van de zorgverstrekking, zoals toegankelijkheid;
aspecten van de eigenlijke zorgverlening, zoals professionele uitmuntendheid en het
doeltreffende gebruik van de middelen; de goede resultaten van de zorgverlening”
(consid. 6); de noodzaak van participatie van de beschermde personen aan hun
zorgverlening. Het Comité van Ministers beveelt derhalve de invoering van systemen
ter verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening aan en geeft in een bijlage con-
cretere elementen weer, zoals: de organisatie van de kwaliteit op alle niveaus:
“zorgverleners, medische praktijken, ziekenhuizen, andere instellingen en gezond-
heidsorganisaties die met hen een akkoord hebben. Dezelfde vereisten (…) zouden in
alle openbare en privégezondheidsorganisaties van toepassing moeten zijn” (I, B., 2);
de verantwoordelijken voor het gezondheidsbeleid dienen de context te scheppen
(wetten, reglementen, procedures), de zorgverstrekkers dienen op een transparante
manier de systemen ter verbetering van de kwaliteit te beheren en de betaalorganen
moeten de invoering van dergelijke systemen eisen wanneer zij met de geneesheren,
ziekenhuizen en andere instellingen overeenkomsten afsluiten; van de beheerders
van de gezondheid wordt verwacht dat ze een “drijvende kracht” zijn (I.C.).
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5. ALGEMENE CONCLUSIE

De sociale zekerheid heeft een geschiedenis, waaruit we heel wat kunnen leren. Zo
weten we onder meer dat er in de kritieke periodes op dit domein veelbetekenende
en heilzame vorderingen werden gemaakt. Het is onze taak om dat ook te doen!
Verder blijkt ook het onmiskenbare belang van de ondersteuning van de bevolking.
Uit het concept sociale zekerheid spruit een solidariteitscultuur voort ten overstaan
van de risico’s van het leven en andere gebeurtenissen waarvoor bescherming
vereist is. Het is een poging om zekerheid te brengen in een wereld die door onzeker-
heid en twijfelachtigheid wordt gekenmerkt. Het internationaal socialezekerheids-
recht, dat evenwel niet de ambitie heeft om alle problemen op te lossen, brengt
enkele antwoorden op de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd. In de
komende jaren ligt de prioriteit er niet in om de sociale zekerheid af te breken of
zelfs te laten varen, maar wel om ze aan te passen, te verbeteren, zodat ze een fun-
damentele instelling kan blijven – in sommige delen van de wereld: worden – ten
dienste van alle mensen.

(Vertaling)
__________
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BIJDRAGEN EN PRESTATIES:
TE VERDEDIGEN MECHANISMEN

DOOR ALAIN EUZEBY

Professor economische wetenschappen, Institut d’études politiques, Grenoble

Omwille van het verplichtend karakter van de sociale zekerheid die door de over-
heid (of onder haar verantwoordelijkheid) beheerd wordt en gefinancierd wordt
door opgelegde heffingen, is de sociale zekerheid reeds lang het voorwerp van
kritiek: ze zou de individuele vrijheid aantasten, bureaucratisch en slecht beheerd
zijn, te duur zijn en een ondraaglijke economische last betekenen. Mede dankzij het
succes van de neoliberale stellingen werd deze kritiek op grote schaal verspreid. De
kritiek is het gevolg van de druk van een steeds toenemende internationale concur-
rentie en noodzakelijke concurrentiële eisen van de ondernemingen en doordrenkt
de studies en aanbevelingen van de voornaamste internationale economische organi-
saties en de beslissingen van tal van landen om de sociale zekerheid terug te dringen
of in ieder geval om de toegekende financieringsmiddelen tot een status quo te
brengen. Anderzijds is de kans groot dat de behoeften die in de landen zoals die van
het Europa van de Vijftien door de sociale zekerheid worden gedekt, in de loop van
de komende decennia blijven toenemen. Daarvoor kunnen verschillende oorzaken
worden aangehaald: de vergrijzing van de bevolking, de steeds grotere zorgbehoe-
vendheid en de strengere eisen van de bevolking inzake medische zorgverlening.
Dit verklaart de vele voorstellen en maatregelen waarmee een deel van de dekking
van deze behoeften wordt toevertrouwd aan privéorganisaties en in het bijzonder
aan verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.

Een dergelijke tendens kan verleidelijk overkomen voor zover hierdoor wordt ver-
meden dat de fiscale en sociale heffingen nog worden verzwaard, maar behalve het
feit dat men er nauwelijks in slaagt om de verplichte heffingen en overheidsuitgaven
om te zetten in privé-uitgaven, zonder evenwel de kosten van de gedekte behoeften
te doen dalen, zouden de betrokken burgers wel eens kunnen worden beroofd van
de voordelen die de sociale zekerheid biedt ten opzichte van de privéverzekerings-
mechanismen. Het principe van de sociale zekerheid bestaat er immers in om een
dekking op te leggen waarbij de verzekerden worden verplicht te betalen volgens
hun draagkracht (bijdragen en belastingen) en hen van uitkeringen te laten genieten
op basis van hun behoeften. Precies dat systeem vormt de eigenheid van de sociale
zekerheid en onderscheidt deze laatste van de privéverzekeringsmechanismen.
Hoewel het op essentiële waarden steunt en belangrijke troeven heeft, stelt het de
sociale zekerheid bloot aan heel wat kritiek, volgens dewelke deze een te zware last
en een economische handicap zou zijn. 259
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Met deze inleidende woorden wil ik de critici tegenspreken en een kort pleidooi
houden ten gunste van de sociale zekerheid. Dit pleidooi is gericht op de volgende
drie leidende gedachten: kritiek die weerlegd moet worden; troeven die benadrukt
moeten worden; en waarden die bevestigd moeten worden.

1. KRITIEK DIE WEERLEGD MOET WORDEN

Eerst en vooral moeten uit de woordenschat van de sociale zekerheid die termen
worden verwijderd volgens dewelke ze een “last” vormt en het ene of het andere
percentage van het bruto binnenlands product “inpikt”, “opslorpt” of “inpalmt”. De
sociale zekerheid is immers in de allereerste plaats een geheel van mechanismen
waarmee de inkomens worden herverdeeld: horizontale herverdeling (van de
gezonden naar de zieken, van de actieven naar de gepensioneerden, enz.); verticale
herverdeling (van de rijkeren naar de minder rijken en zelfs naar de armen, door
toedoen van inkomensafhankelijke heffingen en van niet op bijdragebetaling berus-
tende prestaties); herverdeling over de levenscyclus: wie actief en gezond is, betaalt
meer dan wat hij krijgt, terwijl wie werkloos, ernstig ziek of gepensioneerd is, meer
krijgt dan wat hij betaalt. Bijgevolg verdwijnt er niets uit het economische circuit;
de geïnde sommen (hetzij door bijdragen, hetzij door belastingen) worden weer in
omloop gebracht in de vorm van sociale uitkeringen (voornamelijk) en voor uit-
gaven voor het beheer van de instellingen. Maar behalve deze maar al te vaak misk-
ende of genegeerde vanzelfsprekendheid willen we ook beklemtonen dat de sociale
zekerheid niet moet worden gezien als een bron van economische moeilijkheden.
Om het kort te houden beperken we ons tot vier opmerkingen:

� Als we alle landen ter wereld beschouwen, stellen we vast dat, op slechts enkele
uitzonderingen na, het niveau van de economische ontwikkeling en het niveau
van de sociale ontwikkeling gelijke tred houden. De op economisch vlak meest
ontwikkelde landen zijn ook die landen waar de socialezekerheidsstelsels het
meest ontwikkeld zijn. Omgekeerd zijn de economisch minst ver gevorderde lan-
den (in het bijzonder de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara) ook de minst
ver gevorderde landen op sociaal vlak. Uit internationale vergelijkingen blijkt
duidelijk dat de landen waar de sociale zekerheid het verst ontwikkeld is, niet de
landen zijn die economisch gezien het slechtst scoren; insgelijks zijn de landen
waar de sociale zekerheid echt nog in een embryofase zit, niet de landen die de
beste economische resultaten halen! De landen uit het Europa van de Vijftien
hebben socialezekerheidssystemen die tot de verst gevorderde ter wereld
behoren, maar diezelfde landen behoren tevens tot de rijkste landen. Over het
geheel genomen hebben zij dus socialezekerheidssystemen die grosso modo
overeenstemmen met het niveau van hun economische ontwikkeling.
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� De sociale zekerheid is niet verantwoordelijk voor de relatief zwakke economi-
sche groei. Als de meeste landen uit het Europa van de Vijftien in de loop van der-
tig jaren na afloop van de Tweede Wereldoorlog zeer hoge economische groei-
cijfers konden registreren (ten belope van gemiddeld 5% per jaar), dan komt dat
doordat hun stijgingsmarges, ten gevolge van de verwoestingen van de oorlog en
ten overstaan van de talloze behoeften waaraan moest worden voldaan, zeer groot
waren. Bij het begin van de 21e eeuw kunnen we ons afvragen of het echt
mogelijk, en zelfs wenselijk is, om zich te blijven vastklampen aan groeicijfers ten
belope van 3% per jaar in landen waar het geboortecijfer sterk is gedaald en het
productieniveau reeds zeer hoog ligt. En zijn we ons wel degelijk bewust van het
feit dat, zelfs met een gemiddeld economisch groeicijfer van 2% per jaar, het
niveau van de geproduceerde rijkdom verdubbelt in 35 jaar tijd, met ander woor-
den in minder tijd dan de helft van de levensverwachting bij de geboorte? In
plaats van de evidentie toe te geven dat, hoe hoger het productieniveau reeds ligt,
hoe groter de kans is dat de stijgingsmarges laag liggen, steunen de overheersende
uiteenzettingen op een afwijkende redenering. Hoewel we volgens de meest ele-
mentaire economische logica zouden moeten stellen dat er banen zouden moeten
worden gecreëerd om te produceren, wordt doorgaans het omgekeerde luidkeels
verkondigd: we moeten produceren ... om arbeidsplaatsen te creëren! En niet
omdat het productieniveau ontoereikend is, zoals blijkt uit de alomtegen-
woordigheid van de reclame en de aandacht die de overheid aan de export
besteedt. Het is een feit dat de geproduceerde – en zelfs overvloedige – rijkdom-
men zeer slecht verdeeld zijn. Maar dat vloeit over het algemeen voort uit de
werkloosheid en de werkonzekerheid, en niet uit een gebrekkige economische
groei. Als er dan al een crisis is, dan is dat een sociale crisis en, op economisch
vlak, een welvaartscrisis en geen schaarstecrisis.

� De socialezekerheidsbijdragen van de werkgevers worden vaak als een factor van
werkloosheid aangewezen, onder het voorwendsel dat ze de arbeidskosten
zouden opdrijven, afbreuk zouden doen aan het concurrentievermogen en de ver-
vanging van arbeiders door machines in de hand zouden werken (1). Uit interna-
tionale vergelijkingen blijkt duidelijk dat de socialezekerheidsbijdragen van de
werkgevers geen doorslaggevend element zijn in de arbeidskosten (brutolonen
plus werkgeversbijdragen). Deze kosten zijn vooral gelinkt aan het niveau van de
economische ontwikkeling. Het is normaal dat landen met een hoog productie-
niveau ook hoge arbeidskosten hebben, aangezien deze ook de vergoeding van de
werknemers uitmaken (direct loon en indirect loon of sociale lasten); tegelijker-
tijd is dit loon ook een belangrijke indicator voor de levensstandaard en een mid-
del om de gerealiseerde productie te verdelen en van de hand te doen.

(1) Voor meer uitleg en een debat over deze argumenten, zie meer bepaald Euzéby, A., Les charges
sociales et l’emploi: allégement ou rationalisation?, Revue internationale du Travail, nr. 2, pp. 249-
265, 1995.
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� In tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd of verondersteld, is de sociale zeker-
heid niet onproductief. De ideeën volgens dewelke alleen private economische
activiteit productief zou zijn en de overheidsbesturen slechts een deel van het
bbp zouden inhouden, zijn ongegrond. Ook de overheidsbesturen (staat, lokale
overheden en socialezekerheidsinstellingen) zijn productief. Ze verstrekken dien-
sten, die “non-profit” worden genoemd omdat ze niet worden verkocht, maar
waarvan het nut toch niet mag worden veronachtzaamd (2). Derhalve produceren
de socialezekerheidsinstellingen verzekeringsdiensten in geval van ziekte of handi-
cap, een gewaarborgd inkomen voor het pensioen, solidariteit ten overstaan van
gezinnen met kinderen ten laste, werklozen en noodlijdenden. Op economisch
vlak is er overigens nauwelijks een verschil tussen de bijdragen die aan een ziekte-
verzekeringskas van de sociale zekerheid worden gestort, en de privéziekte-
verzekeringspremies. In beide gevallen gaat het om bedragen die bepaald niet uit
het economische circuit verdwijnen: integendeel, ze zijn bestemd om op ernstige
behoeften in te spelen. Op de domeinen waar de sociale zekerheid tussenbeide
komt, beschikt ze bovendien over niet-onbelangrijke troeven ten opzichte van de
privéorganisaties.

2. TROEVEN DIE BENADRUKT MOETEN WORDEN

Indien de eventualiteiten die door de sociale zekerheid beschermd worden, niet
overgelaten zijn aan het initiatief van de individuen en de volgens het marktmecha-
nisme werkende verzekeringsmaatschappijen, is dit omwille van het feit dat de
overheid (of de sociale partners) gebruik wil maken van de voordelen van de bij-
drage- en uitkeringsmechanismen van de sociale zekerheid. Weliswaar kan het
bindende karakter hiervan zeer hinderlijk lijken, maar behalve het feit dat dankzij de
sociale zekerheid problemen als gebrek aan voorzorg of onderschatting van
bepaalde risico’s of behoeften worden voorkomen, beschikt de sociale zekerheid
nog over een aantal belangrijke troeven (3). We noemen er vier.

2.1. ONTBREKEN VAN ANTISELECTIE EN RISICOSELECTIE
Dit aspect heeft vooral betrekking op het domein van de ziekteverzekering. Wan-
neer de verzekering privé en facultatief is, interesseert ze vooral personen die een
zwakke gezondheid hebben of die aan bepaalde risico’s zijn blootgesteld; personen
die oordelen dat ze in goede gezondheid zijn, worden niet echt aangespoord om
zich te verzekeren (fenomeen van “antiselectie”). De verzekeringsmaatschappijen

(2) De non-profitdiensten die door de overheidsbesturen worden geproduceerd, zijn overigens in het
bbp opgenomen; doordat ze niet op de markt worden gebracht, worden ze niet naar hun verkoop-
prijs gewaardeerd, maar wel naar hun productiekost.
(3) We vermelden hier alleen de troeven met betrekking tot de voornaamste twee takken van de
sociale zekerheid (ziekteverzekering en ouderdomsverzekering). Aangezien het hier gaat om gezins-
bijslagen en werkloosheidsvergoedingen, hoeft inderdaad nauwelijks te worden benadrukt dat deze
domeinen de verzekeringsmaatschappijen niet echt aangaan.
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zijn dan verplicht, hetzij om hoge tarieven aan te rekenen zodat ze de uitgaven kun-
nen dekken (wat de antiselectie alleen maar erger maakt), hetzij om te weigeren
mensen met een slechte gezondheid of een hoog risico te verzekeren en/of hun
tarieven aan te passen aan de effectieve kosten of risico’s van elke verzekerde (pro-
cedure van “risicoselectie”) (4). Indien de verzekering verplicht, maar privé is,
proberen de ziekteverzekeringen jongeren en mensen in goede gezondheid aan te
trekken en hoge tarieven toe te passen voor ouderen of mensen met een medisch
verleden. De verplichte toetreding tot een ziekteverzekeringsstelsel van de sociale
zekerheid dat niet wordt gefinancierd met tarieven waarbij rekening wordt
gehouden met het eventuele risico op ziekte, maar wel door verplichte heffingen,
lost deze moeilijkheden op. Door voor mensen met weinig risico de mogelijkheid
uit te schakelen om zich bij de verzekeringsmaatschappij van hun keuze tegen
voordeligere voorwaarden te verzekeren, kan de sociale zekerheid elke vorm van
antiselectie en risicoselectie uitsluiten en zo een daadwerkelijke solidariteit tussen
gezonden en zieken bewerkstelligen.

2.2. GROTERE ZEKERHEID VAN DE OUDERDOMSVERZEKERINGSSTELSELS
Op het vlak van de pensioenen wordt steeds heftiger kritiek geleverd op de pen-
sioenstelsels die op het repartitiesysteem zijn gebaseerd (5). Het verwijt luidt meer
bepaald dat ze te gevoelig zijn voor de vergrijzing van de bevolking, dat ze alsmaar
zwaarder doorwegende en steeds buitensporigere verplichte heffingen inhouden en
dat ze onrechtvaardig zijn ten overstaan van de generaties van werkenden wanneer
deze minder talrijk zijn dan de generaties gepensioneerden. Ten overstaan van deze
problemen worden de privéstelsels, die op kapitalisatie zijn gebaseerd – dat wil
zeggen de pensioenfondsen – vaak als een wondermiddel naar voren geschoven.
We kunnen echter niet genoeg beklemtonen dat kapitalisatie over een zeer lange
periode moet worden beschouwd: een zestigtal jaren voor elke verzekerde op
kruissnelheid (een veertigtal jaren van bijdragebetaling en meer dan twintig jaar,
gemiddeld, voor de uitbetaling van de pensioenen). Maar gezien over een zo lange
periode, zijn ook de risico’s even groot als onvoorspelbaar: risico’s aangaande het
beheer van de verzamelde fondsen wanneer sommige organisaties verkeerde keuzes
maken wat de financiële beleggingen betreft, en vooral zeer grote risico’s betref-
fende de economische onzekerheden in een gemondialiseerde economie waarin

(4) Voor deze punten, zie meer bepaald de, voortaan klassieke, teksten van Akerlof, G.A., The Market
for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism, Quarterly Journal of Economics,
nr. 3, pp. 488-500, 1970 en van Barr, N., Economic Theory and the Welfare State: a Survey Interpreta-
tion, Journal of Economic Literature, juni, pp. 741-803, 1992.
(5) Zie in dit verband bijvoorbeeld het werk van de Wereldbank: Averting Old Age Crisis: Policies to
Protect the Old and Promote Growth, Oxford University Press, New York, 1995 en Tanner, N.D.
(edited by), Social Security and its Discontents: Perspectives on Choice, Cato Institute, Washington
D.C., 2004. Om een goed idee te krijgen van de debatten en argumenten in verband met de verdien-
sten en nadelen van de ouderdomspensioenstelsels, van de overheid en met verdeling enerzijds,
privé en met kapitalisatie anderzijds, zie Scheil-Adlung, X., Construire la sécurité sociale: la privati-
sation en question, Peter Lang, Bern, Berlin, Brussel, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, 2001.
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geen enkel land gespaard blijft van de economische onstuimigheid of van eventuele
internationale financiële crises. Het is derhalve onmogelijk om ook maar de minste
zekerheid te hebben inzake de opbrengst, noch inzake het behoud van de waarde
van de bijeen gespaarde kapitalen. Het pensioenniveau hangt uitsluitend af van de
evolutie, over zeer lange periodes, van de inflatie, de wisselkoersen, de rentevoeten,
de effectenkoersen, enz. Deze economische risico’s zijn echter niet verzekerbaar.

Vanaf het ogenblik dat de ouderdomspensioenstelsels in de allereerste plaats tot
doel hebben om voor gepensioneerden bestaansmiddelen te garanderen, moet de
voorkeur worden gegeven aan die stelsels die de grootste zekerheid bieden, dat wil
zeggen socialezekerheidsstelsels met herverdeling. Alleen deze stelsels zijn immers
in staat om de pensioenen te indexeren aan de prijzen of de lonen. Bovendien
hebben ze het voordeel dat ze in zekere mate soepel zijn, want tegenover de finan-
ciële problemen die de vergrijzing met zich meebrengt, kunnen de overheid of de
sociale partners verschillende soorten van maatregelen nemen (de bijdragen of
belastingen verhogen, aansporen tot verlenging van de duur van het actieve leven)
om de levensstandaard van de gepensioneerden te behouden.

2.3. POSITIEVE EXTERNE EFFECTEN VAN DE SOCIALEZEKERHEIDSUITKERINGEN
“Positieve externe effecten” is een term uit de economische analyse en verwijst hier
naar het feit dat de socialezekerheidsuitkeringen voordelen hebben die verder
reiken dan de personen die er recht op hebben. Zo voorkomt het verstrekken van
medische verzorging dat overdraagbare en besmettelijke ziekten worden verspreid
en het draagt bij tot een betere gezondheidstoestand van heel de bevolking. Ins-
gelijks dragen bijstands- en werkloosheidsuitkeringen bij tot het voorkomen van
delinquentie en bevorderen ze de vrede en de sociale cohesie. Op een algemener
vlak steunen de sociale prestaties de economische activiteit door hun positieve
effecten op de arbeidsprestaties (betere gezondheidstoestand van de werknemers)
of door de verdeling van de inkomsten aan de gepensioneerden en aan behoeftige
personen. De sociale zekerheid doet zich met andere woorden voor als een dienst
die voordelen creëert die niet zuiver individueel, maar ook in ruime mate collectief
zijn, in die zin dat ze uiteindelijk aan de gehele bevolking ten goede komen. Dat
rechtvaardigt het feit dat de sociale zekerheid door de overheid kan worden
opgelegd en niet aan het individuele vrije initiatief wordt overgelaten, en dat ze
wordt gefinancierd niet door prijzen dan wel door verplichte heffingen.

2.4. LAGE BEHEERSKOSTEN
Zowel op het domein van de ziekteverzekering als op dat van de ouderdomspen-
sioenen blijkt dat de beheerskosten van de socialezekerheidsinstellingen een pak
lager liggen dan die van de verzekeringsmaatschappijen. Dat wordt door verschil-
lende elementen verklaard: de socialezekerheidsinstellingen hebben geen
winstoogmerk en zijn met andere woorden niet gebonden aan de noodzaak om winst te
maken en hun aandeelhouders te vergoeden; door het feit dat ze zich in een monopolie-

264

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2007

EUZEBY-NED.qxp  10/12/2007  16:12  Pagina 264



situatie bevinden en aan de marktmechanismen ontsnappen, hoeven ze ook geen
kosten te maken voor reclame en marketing ten einde klanten aan te trekken; door-
dat brede lagen van de bevolking uniform gedekt zijn, realiseren ze aanzienlijke
schaalvoordelen; in de werknemersstelsels is het systeem van afhouding van de bij-
dragen aan de bron en het storten ervan door de werkgevers eenvoudiger te
beheren dan dat van de individuele stortingen van verzekeringspremies; op het
domein van de ouderdomsverzekering moeten de pensioenkassen, in tegenstelling
tot de pensioenfondsen, de beheerskosten voor financiële beleggingen en indivi-
duele rekeningen zelf dragen. Het is dan ook verkeerd om te denken dat, althans in
de ontwikkelde landen, de takken ziekteverzekering en ouderdomsverzekering in
de sociale zekerheid doeltreffender en zuiniger zouden worden beheerd indien ze
aan privé-instellingen zouden worden toevertrouwd. Uit het voorbeeld van de
Verenigde Staten blijkt duidelijk dat de uitgaven voor gezondheidszorg in dat land,
ook al zijn ze dan in ruime mate privé (uitgaven rechtstreeks gedragen door de
gezinnen en uitgaven ten laste genomen door de verzekeringsmaatschappijen) nog
sneller stijgen dan in West-Europa; de beheerskosten van de privéziekteverzekering
en pensioenfondsen liggen er veel hoger dan die van de sociale zekerheid.

De mechanismen voor bijdragen en uitkeringen van de sociale zekerheid verdienen
dan ook dat ze uitvoerig worden verdedigd omwille van de voordelen die ze bieden
ten opzichte van de privéverzekering. Deze voordelen vormen overigens een van de
twee essentiële grondslagen van de sociale zekerheid; de andere grondslag wordt
vertegenwoordigd door de waarden die, in de huidige ideologische en economische
context op wereldschaal, moeten worden verdedigd en bevestigd.

3. WAARDEN DIE BEVESTIGD MOETEN WORDEN

Dat de socialezekerheidsstelsels van de landen van het Europa van de Vijftien zich in
de loop van de dertig jaren na de Tweede Wereldoorlog (de “Trente Glorieuses”)
sterk hebben kunnen ontwikkelen, is te danken aan een bijzonder sterke economi-
sche groei, gecombineerd met een lage werkloosheidsgraad. In de loop van heel
deze periode versterkten de economische groei en de sociale zekerheid elkaar, met
de hulp van de keynesiaanse stellingen, volgens dewelke de herverdeling van de
inkomens tot gevolg heeft dat de consumptie en derhalve ook de economische
groei in de hand worden gewerkt. Sinds het einde van de “Trente Glorieuses” is de
sociale zekerheid zich verder blijven ontwikkelen, maar in een minder veel-
belovende economische context. Sinds de jaren tachtig wordt ze, onder druk van
zowel het succes van de neoliberale theorieën en de mondialisering van de
economie, steeds vaker voorgesteld als een last en een economische handicap. We
weten echter dat de socialezekerheidsbehoeften in de loop van de komende decen-
nia naar boven toe gestuwd zullen blijven worden, door de vergrijzing van de
bevolking en de stijging van de uitgaven voor gezondheidszorg. We kunnen ons dan
ook afvragen of de legitimiteit van de sociale zekerheid nog steeds toereikend is om
de belangrijke plaats te rechtvaardigen die ze inneemt in landen als die van West-
Europa, en dan vooral met het oog op de verwachte stijging van haar uitgaven.
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Bij het begin van de 21e eeuw is de sociale zekerheid immers meer dan ooit bloot-
gesteld aan drie niet-onbelangrijke moeilijkheden:

� Het verlies aan legitimiteit van de verplichte heffingen
Het ontbrak de fiscale en sociale heffingen altijd al aan populariteit, precies omdat
ze verplicht en dus dwingend zijn. Het is dan ook nauwelijks te verwonderen dat
de neoliberale ideeën, volgens dewelke de heffingen te zwaar op de economie
zouden doorwegen, zo’n groot succes kennen. Wereldwijd kaarten de media deze
ideeën maar al te vaak aan en ze maken ze ook populair, en de publicaties en aan-
bevelingen van internationale economische organisaties (6) staan er vol van, net
zoals de richtsnoeren van de regering van tal van landen. Dit wantrouwen is
echter in grote mate te wijten aan het feit dat de verplichte heffingen, in plaats
van te worden beschouwd als wat ze werkelijk zijn – namelijk als collectieve
aankopen van overheidsdiensten en instrumenten voor de inkomensherverdeling
– vaak uitsluitend worden voorgesteld en geanalyseerd als “aderlatingen” voor de
huishoudens en de ondernemingen. De uitgaven die ermee kunnen worden gefi-
nancierd, worden dan zonder omwegen verhuld (7), ofwel worden ze beschouwd
als zijnde minder nuttig en van minder belang dan privé-uitgaven (8).

� De druk van de fiscale en sociale concurrentie
Door de vrijhandel, de liberalisering van het internationale kapitaalverkeer en de
steeds grotere rol van multinationals en rechtstreekse investeringen in het buiten-
land, heeft de mondialisering van de economie geleid tot concurrentie tussen de
grondgebieden. De landen zijn regio’s van de wereld geworden. Ze moeten zich
dus niet alleen inspannen om hun export te ontwikkelen en import af te wenden,
maar ook om buitenlandse ondernemingen en investeringen aan te trekken en te
behouden. Dat brengt het gevaar van sociale achteruitgang met zich mee,
aangezien de mondialisering de fiscale en sociale wetgevingen en de sociale
stelsels met elkaar doet concurreren. Elk land heeft de neiging om die landen
waar de belastingen en sociale bijdragen lager zijn dan in eigen land, tot model te
nemen. Landen die op sociaal vlak verder gevorderd zijn, worden steeds meer
geneigd om hun recht op werk te versoepelen en hun socialezekerheidsuitgaven
te beperken teneinde de heffingen bij de ondernemingen te kunnen verlichten.

(6) Het gaat hier om de OESO; zie meer bepaald hoofdstuk 4 (Déterminants de la politique fiscale)
van de Perspectives économiques, juni, 1998. Zie in dat verband ook de studie van het IMF,
opgesteld door Kopits, G., Are Europe’s Social SecurityFinances Compatible with EMU?, Washing-
ton, 1997.
(7) Dergelijke voorstellingen komen helaas veel voor. Ook in academische publicaties en werken
bestemd voor de studenten in de economische wetenschappen. Om maar één voorbeeld te geven,
verwijzen we naar het Amerikaanse handboek van Mankiw, N.G., een succeswerk dat in het Neder-
lands werd vertaald onder de titel Kernbegrippen van economie (Academic Service, 2004). In hoofd-
stuk 8, gewijd aan “de kosten van belastingen”, worden de belastingen voorgesteld en geanalyseerd
als “zuiver verlies”!
(8) Alsof brandweerlui, verpleegkundigen of leraars minder nuttig en productief zouden zijn dan de
ontwerpers en verdelers van de reclameboodschappen die onze brievenbussen vullen, dan de
acteurs in gewelddadige films of de producenten van “reality-tv”-uitzendingen, ...
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� De superioriteit van de economische waarden
Nu de context van internationale concurrentie alles overheerst en de competitie
die de huidige wereldeconomie kenmerkt, geen grenzen meer kent, wordt de
superioriteit van de economische waarden (doeltreffendheid, productiviteit,
rentabiliteit, concurrentievermogen, enz.) nog versterkt ten koste van de sociale
en humanistische waarden (solidariteit, sociale rechtvaardigheid, menselijke
waardigheid, gelijkheid) waarop de sociale zekerheid is gebaseerd. Vandaar het
gevaar dat overwegingen van zuiver economische aard de overhand hebben op
het respect voor de menselijke waardigheid, of dat de kosten voor solidariteit en
sociale rechtvaardigheid steeds vaker worden gezien als belemmeringen voor de
goede werking van de economie. Uiteraard moeten de economische waarden niet
worden verwaarloosd. Maar ze moeten ook niet allesoverheersend zijn of de
humanistische en sociale waarden binnendringen en overweldigen; in de waarde-
hiërarchie hebben ze slechts betekenis als middelen ten dienste van ultieme 
idealen.

De socialezekerheidsbijdragen en -uitkeringen zijn de uiting van de waarden waarop
de sociale zekerheid steunt en die zij vorm moet geven:

� Solidariteit
Dit is de grondwaarde van de sociale zekerheid. Ze berust op de idee van verant-
woordelijkheid voor elkaar binnen een samenleving. Ze beantwoordt aan sym-
metrische ideeën: iedereen heeft een schuld ten overstaan van de samenleving
waarvan hij deel uitmaakt (solidarisme), en iedereen heeft recht op een toereikende
levensstandaard (Universele verklaring van de rechten van de mens). Solidariteit is
de voornaamste rechtvaardiging voor de belastingen en socialezekerheidsbijdragen
en draagt bij tot eerbied voor de menselijke waardigheid.

� Menselijke waardigheid
Deze waarde vormt de grondslag van de mensenrechten. Deze rechten zijn uni-
verseel, want ze zijn bedoeld om de eerbied voor de menselijke waardigheid te
garanderen. De filosofische oorsprong van de menselijke waardigheid is verankerd
in de categorische imperatief van E. Kant, volgens wie de mens het absolute eind-
doel is. De mens moet met andere woorden niet worden behandeld als een mid-
del, dan wel als een doel. De doelstelling van de sociale zekerheid bestaat erin om
voor iedereen het recht te garanderen om een menswaardig leven te leiden.

� Sociale rechtvaardigheid
Het gaat om een ideaal waarvan de inhoud relatief vaag is en zeer uiteenlopend
wordt geïnterpreteerd (9). Dit ideaal impliceert de idee dat ongelijkheden worden
rechtgetrokken, namelijk die ongelijkheden waarvoor de mensen niet verant-
woordelijk zijn.

(9) Van de talloze werken waarin zeer brede overzichten van de theorieën over de sociale recht-
vaardigheid worden uiteengezet, vermelden we meer bepaald Barry, B., Theories of Justice, Universi-
ty of California Press, Berkeley, 1989; Kymlicka, W., Les théories de la justice. Une introduction, La
Découverte, Parijs, 2003; Van Parijs, Ph., Qu’est-ce qu’une société juste?, Seuil, Parijs, 1991. 267
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� Gelijkheid
Door mensen te helpen om weer gezond te worden wanneer ze ziek zijn, door
handicaps te compenseren of te verlichten, door bestaansmiddelen te garanderen
in geval van ziekte, ouderdom, armoede of werkloosheid, door gezinnen te
helpen om de onderwijskosten voor de kinderen te dragen, werkt de sociale zeker-
heid de ongelijkheden weg en bevordert ze de gelijkheid van kansen.

Deze waarden behoren niet alleen tot de sociale zekerheid: het zijn ook de waarden
van de Universele verklaring van de rechten van de mens, wat rechtvaardigt dat de
sociale zekerheid bij deze rechten is opgenomen en uitdrukkelijk wordt vermeld in
de artikels 22 en 25 van deze Verklaring. De waarden van de mensenrechten en de
sociale zekerheid zijn de ultieme doelstellingen, idealen waarvoor we moeten strij-
den. Ze zouden moeten worden onderwezen en bevestigd en ze moeten aandacht
krijgen in de media, in even sterke mate als de economische waarden. In de allereer-
ste plaats moeten de sociale zekerheid en de mechanismen die ermee gepaard gaan,
worden verdedigd in naam van precies die waarden. Zij vormen de essentiële onder-
steuning van hun legitimiteit.

____________
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CRISIS VAN EN KRITIEK OP DE
WELVAARTSSTAAT

DOOR JEAN-MARC FERRY

Gewoon hoogleraar, Université libre de Bruxelles

Pierre Rosanvallon (1) noemde de crisis van de welvaartsstaat een filosofische crisis.
Over dat punt zijn we het eens, maar het is misschien wel het enige, want betref-
fende deze aangelegenheid, ga ik niet akkoord met de argumenten die ten gunste
van de zogenaamde “actieve welvaartsstaat” worden aangehaald. Ik kom op voor
een stabilisering van de welvaartsstaat op basis van de invoering van een onvoor-
waardelijk recht op een minimuminkomen voor elke meerderjarige burger van de
Europese Unie. De verdedigers van de actieve welvaartsstaat daarentegen zijn van
oordeel dat men zich tegen een dergelijke tendens in zou moeten engageren – dat
wil zeggen: de weg op van een grotere voorwaardelijkheid van de sociale bijstand in
ruime zin. De zogenaamde weg van de actieve welvaartsstaat wil de (al dan niet
uitkeringsgerechtigde) werklozen “meer verantwoordelijkheidsgevoel geven”, door
steunuitkeringen alleen maar toe te kennen aan “werkzoekenden” die een duidelijke
wil aan de dag leggen om op de arbeidsmarkt te integreren, en niet zozeer aan
rechthebbenden. Deze bereidwilligheid zou moeten blijken uit het feit dat ze
voorgestelde arbeidsplaatsen of stages aanvaarden, persoonlijk actief op zoek gaan
naar werk of een opleiding. Pierre Rosanvallon sprak van een “burgercontract” om
het principe te rechtvaardigen dat de sociale bijstand aan een grotere voor-
waardelijkheid moet worden gekoppeld; hij is daarmee de spreekbuis en verdediger
van de idee, die zowel in linkse als in rechtse kringen steeds meer ingang vindt, dat
het de hoogste tijd is om de (sociale) rechten stelselmatig in evenwicht te brengen
met plichten. We zijn immers niet alleen “rechthebbenden”, maar ook en vooral
“burgers”, tenzij we geleidelijk aan willen worden teruggebracht tot de status van
“bijstandtrekkers”. Daarom blijft Pierre Rosanvallon “de sociale bijstand zien als een
“overheidssteun” en niet als een recht dat elke burger heeft op een deel van de col-
lectief geproduceerde rijkdom” (2).

In dit verband zou ik drie inleidende opmerkingen willen maken, om de context te
schetsen van een debat dat inderdaad wel filosofisch is, aangezien er wordt gespro-
ken over het al dan niet voorwaardelijke karakter van fundamentele sociale rechten:

(1) Rosanvallon, P., La Nouvelle question sociale. Repenser l’Etat-providence, Seuil, Parijs, 1995.
(2) Leleux, Cl., Travail ou revenu?, Parijs, Cerf, 1998.
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� Vooral een nieuw, modernistisch links verdedigt de openlijke tendens naar een
“actieve welvaartsstaat”. In de retoriek van de politieke redevoeringen doet de uit-
breiding van de voorwaardelijkheid voor sociale bijstand zich voor als een nauwer
aanhalen van de band tussen verantwoordelijkheid en solidariteit; de idee van
“burgercontract”, die daarvan de filosofische dekking is, is blijkbaar een antwoord
op de tocquevilliaanse kritiek op de welvaartsstaat, die “beschermende, welwil-
lende en zachtaardige” staat, die eerder moederlijk dan vaderlijk is en die – we
mogen ons niet laten misleiden – gerust zo ver zou gaan dat hij ons de “moeite om
te leven” zou ontnemen! De filosofische idee achter de actieve welvaartsstaat doet
zich voor als het argument voor een heilzame uitbalancering die een einde zou
maken aan de eindeloze schuld van een staat die steunt op rechten-schuld-
vorderingen in een onbeperkte oplage. Maar, als we met een nuchtere kijk het
daadwerkelijke gevolg van deze tendens beschouwen, dan ligt deze op de rechte
weg van een overgang die op het getouw werd gezet door de transnationale
instructies van de “global governance” en werd overgenomen door, onder andere,
de richtlijnen van de Europese Unie: de overgang van de Welfare State naar de
Workfare State, Amerikaanse variant van de Europese actieve welvaartsstaat.

� In de Verenigde Staten is de filosofische rechtvaardiging echter niet dezelfde als in
Europa. De Europese actieve welvaartsstaat legt de klemtoon op de weder-
kerigheid van de bepalingen, en zelfs van de verstrekkingen, tussen staat en burger,
tussen individu en maatschappij, uit naam van een sociaal contract dat authentieker,
nog meer wederzijds bindend is; met andere woorden, men probeert van het
sociaal recht veel meer te maken dan een systeem van subjectieve rechten. De
Amerikaanse Workfare State daarentegen bekommert zich minder om een recht-
vaardig evenwicht en put onomwonden uit de ideologische bronnen van de
omringende politieke cultuur en eigenlijk uit zijn meest twijfelachtige rijkdom:
het sociaal darwinisme, met een thema dat steeds meer ingang vindt – “de harde
gedachte”. In de Verenigde Staten zijn het nu de daklozen die beschaamd moeten
zijn, en die dat ook inderdaad zijn.

� De feitelijke ideologische kracht van de nieuwe tendens, of we die nu Workfare
State of actieve welvaartsstaat noemen, ligt natuurlijk in het feit dat deze de een-
heid vormt van een verenigd links en rechts politiek front. De achtergrond van
deze consensus is realistisch. Hij vindt zijn rechtvaardiging in de technische
beperkingen van het herverdelend stelsel van de welvaartsstaat.

In eerste instantie zou ik de crisis van de welvaartsstaat als een filosofische crisis
willen schetsen. Daarmee bedoel ik een crisis die betrekking heeft op alle symbolen
die historisch gezien hebben bijgedragen tot de samenstelling van het gedachtegoed
van de welvaartsstaat. De origine van dit gedachtegoed is de idee van politieke
economie (deel 1). De huidige, neoliberale en neosocialistische antwoorden op de
huidige crisis van de welvaartsstaat lokken kritiek uit, die ik verder zou willen
doortrekken door het principe van onvoorwaardelijkheid te verdedigen voor wat
het recht op een universeel, individueel en onvoorwaardelijk basisrecht betreft.

272

FERRY-NED.qxp  12/12/2007  13:27  Pagina 272



Daarvan uitgaande zal ik een aantal argumenten verder uitwerken, teneinde de in-
voering van een onvoorwaardelijk primair inkomen (OPI) te verdedigen (deel 2),
alsook het feit dat de oprichting en ontwikkeling wordt aangemoedigd van een
quartaire sector van (autonome en persoonlijke,) niet-mechaniseerbare activiteiten
(deel 3).

1. DE CRISIS VAN DE HERVERDELENDE STAAT

Deze “filosofische crisis” vindt haar oorsprong in een ver verleden, ten tijde van de
oliecrisis van de jaren zeventig. Ze is eerder het gevolg van een grootschalig werk
van de geschiedenis, een geschiedenis van differentiëring, die het voetstuk van de
economische gedachte, met andere woorden van de idee van de politieke
economie, aan het wankelen brengt. Deze idee is voornamelijk afkomstig uit de
Engels-Schotse Verlichting, in de 17e en 18e eeuw. In de 19e eeuw beschouwde het
socialisme, en vooral dan Marx, deze idee vanuit een kritisch perspectief als een
probleem; het marginalisme of neoclassicisme herwerkte ze en Keynes haalde ze in
zijn spontaneïstische vooronderstellingen helemaal uit elkaar; in de naoorlogse peri-
odes (de “trente Glorieuses” of “Golden sixties”) kende ze een enorm succes en nu
heeft de monetaristische school, die in de belangrijkste instanties van de globale
economische regelgeving domineert, ze nieuw leven ingeblazen.

Twee vragen dringen zich op: wat houdt de idee “politieke economie” in? In welke
zin reageert de differentiëring, die op deze idee inwerkt, op het principe van de
welvaartsstaat?

� In onze stereotypes wordt de klassieke “metafysische” idee van de politieke
economie zinnebeeldig gekenmerkt door de “onzichtbare hand”, thema dat Adam
Smith destijds invoerde in zijn “Wealth of Nations” (Rijkdom der Naties). Het is
het model van een geatomiseerde en gemonetariseerde ruimte voor productie en
uitwisselingen, waar arbeidsverdeling en zuivere alsook perfecte concurrentie
heersen. Voor zover de economische realiteit bij dit ideale model aansluit, kunnen
we het marktsysteem vertrouwen wegens het feit dat iedereen zijn eigenbelang
nastreeft, dat wil zeggen, zijn individuele voorkeuren optimaliseert, spontaan tot
het sociale optimum leidt. Vandaar het beeld: wat op het niveau van de delen
anarchistisch lijkt, is harmonieus op het vlak van het geheel.

Dit metafysische beeld werd sindsdien wetenschappelijk toegelicht en seculier
gerechtvaardigd, met de theorie die door de School van Chicago werd
ontwikkeld: de additiviteit van de individuele voorkeuren. De geloofwaardigheid
ervan kende een heropflakkering met het duidelijk mislukken van de socialis-
tische ervaringen met de plan- of geleide economie.
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Maar wat achter dit beeld de metafysische kern van de politieke economie raakt, is
de idee dat deze economie als empirische, maar ook als normatieve wetenschap sys-
tematisch één is. Met andere woorden, wat voor de metafysische idee achter de
klassieke politieke economie belangrijk is, is niet zozeer de mythologie van de
onzichtbare hand, dan wel de ambitie om in één enkele synthese tegelijkertijd het
volgende uit te drukken: aan de kant van de productieprocessen, de voorwaarden
voor technische efficiëntie en aan de kant van de verdelingsprocessen, de voorwaar-
den voor politieke rechtvaardigheid. Deze congruentie tussen technische efficiëntie
en politieke rechtvaardigheid vat het eigenlijke concept “politieke economie”
samen.

In dat perspectief luidt het antwoord op de vraag: “Waarvan hangt efficiëntie
economisch gezien af?” als volgt: “Van de optimale toewijzing van de productie-
factoren, toewijzing die door de marktprijzen wordt geleid”. En op de vraag: “Waar-
van hangt rechtvaardigheid op het vlak van verdeling af?” volgt een vergelijkbaar
antwoord: “Van de rechtvaardige verloning van deze productiefactoren, volgens de
marktprijzen”.

Volgens de idee van de politieke economie zijn die voorwaarden die de productie-
factoren, en dus ook het werk, doeltreffend richten, tevens die voorwaarden die
deze factoren rechtvaardig vergoeden. De voorstellingen van de economische
wetenschap worden door dit eenheidsconcept gekenmerkt. Het schema hiervan
situeert zich immers in het zogenaamde “monetaire-economiecircuit”, waarvan dit
de eenvoudigste uiting is:

FIGUUR 1: CIRCUIT VAN DE KLASSIEKE ECONOMIE
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Het zinnebeeld van de marxiaanse kritiek op de politieke economie is het feit dat de
ideologie van een immanente gerechtigheid werd gedeconstrueerd in ruil voor
equivalenten. Nu, als Marx meer kantiaanse trekken had gehad, zou hij zijn kritiek
epistemologischer hebben gekleurd, door bijvoorbeeld te stellen dat de voorwaar-
den voor de distributie van monetaire inkomsten, met andere woorden de voorwaar-
den voor de verdeling van de globale inkomsten tussen de huishoudens, logischer-
wijze van een andere aard zijn dan die welke de tendens van het globale product
bepalen. Een dergelijke waarschuwing zou ten minste hebben beschermd tegen het
sovjetavontuur dat de planeconomie was. In ieder geval zou ze op het vlak van de
theorie de logische basis van de socialistische tendens als dusdanig hebben ondermi-
jnd, dat wil zeggen, de idee van een onvermijdelijke sociale toe-eigening van de pro-
ductiemiddelen.

Nu, stellen dat er a priori geen enkele reden is dat de twee analytisch gezien ver-
schillende momenten, productie en verdeling, globaal gesproken onder éénzelfde
logische domein vallen – kritiek die uiteindelijk zowel voor het marxisme als voor
de “bourgeois” politieke economie geldt – is niet meer dan het theoretische plan
van een kritische epistemologie. Niettemin heeft de latere geschiedenis van de kapi-
talistische samenlevingen dit theoretische standpunt in zekere zin kracht bijgezet
doorheen een praktisch proces van reële differentiëring. Deze differentiëring kwam
tot uiting door een politisering van de economie, politisering van onder en van
boven af. Dit is het tweede punt van mijn eerste deel, waar ik me afvroeg in welk
opzicht de differentiëring, die de idee van politieke economie aan het wankelen
brengt, op het principe van de welvaartsstaat reageert.

� De werkelijke differentiëring tussen de twee momenten, productie en verdeling,
is onlosmakelijk verbonden met een politisering van de economie:
– van boven af: de steeds grotere tussenkomst van de staat in de economie, vooral

sinds het interbellum. John Maynard Keynes had er de theorie van uitgewerkt:
hij raadde de invoering van anticyclische beleidsinitiatieven aan. Maar de poli-
tieke praktijk was reeds vooruitgelopen op de dogmatische verantwoording
ervan, met wederoplevingen onder andere in de Verenigde Staten (Roosevelt)
en Duitsland (Hitler);

– van onder af: de erkenning van het vakverenigingsrecht en het stakingsrecht
als juridische basis voor de werknemersorganisatie. Wat de tendensen betreft:
de lonen worden niet langer bepaald door een atomistische logica van de markt
en het individuele arbeidscontract, maar door collectieve overeenkomsten en
de bijbehorende besluiten tot uitbreiding. De lonen, en derhalve ook de prijzen,
de winsten en de rentevoeten zelf, worden politiek.

De nationale regeringen steunden het keynesianisme, terwijl onder druk van de vak-
bewegingen, sociaalchristenen, socialisten, sociaaldemocraten werd overgestapt
naar het sociaal keynesianisme, met een sterk herverdelend fiscaal stelsel en een
opmerkelijke toename van de sociale rechten.
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Deze politisering leidt er duidelijk toe dat binnen de politieke economie een onder-
scheid wordt gemaakt tussen de verdelings- en distributieproblemen enerzijds, die de
billijkheid op het spel zetten en onder een erkenningslogica vallen, en anderzijds de
problemen met de productie en kapitaaltoewijzing, waar het gaat om de technische
en strategische doeltreffendheid en naar een organisatielogica wordt verwezen. Deze
“reële” differentiëring komt eigenlijk op symbolisch vlak tot stand. Ze werkt de
relatieve ontgoocheling in de hand die met de verandering van legitimiteit van de
staatsmacht gepaard gaat. Het gaat hier om de tendensgerichte overgang van een ideo-
logie rond de natuurlijke orde naar een ideologie rond de beheerde of beheerste (en
gedeeltelijk onderhandelde) orde. Meer nog dan over een overgang kunnen we het
hier hebben over een combinatie van beide. Feitelijk wordt de institutionele en func-
tionele welvaartsstaat gekenmerkt door een opeenstapeling van twee elkaar aanvul-
lende systemen. De verdeling van het globale inkomen is als volgt georganiseerd:

� Een eerste, “liberale” fase, de fase van de distributie of primaire verdeling van de
inkomens die door de ondernemingen rechtstreeks aan de gezinnen worden
gestort. Deze verdeling volgt het quasi- of pseudonatuurlijke
marktmechanisme – evenwel onder voorbehoud van politisering van onderen af.

� Een tweede, “sociale” fase, de fase van de herverdeling of secundaire
inkomensverdeling. Bij het klassieke circuit van de monetaire economie komt nog
het financiële circuit van de herverdelende economie: inkrimping door verplichte
heffingen en nieuwe toewijzing door transfers, wat overeenstemt met politisering
van boven af.

Dat wat het “beschikbaar globaal inkomen” wordt genoemd, is het resultaat van het
volledige proces. Het schept het beeld van de definitieve sociale verdeling.

FIGUUR 2 : CIRCUIT VAN DE HERVERDELENDE ECONOMIE
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Wat is de symbolische impact van dit systeem (het herverdelingsprincipe) op onze
voorstelling van rationaliteit in het algemeen en rechtvaardigheid in het bijzonder?
Het resultaat is dubbelzinnig: tegenover de liberale, primaire verdeling blijft de
voorstelling van een commutatieve rechtvaardigheid en de correlatieve mythe van
het bijdragevermogen bestaan: iedereen krijgt een loon dat in verhouding staat tot
zijn productieve bijdrage en dus rechtvaardig is. De verdeling van het globale
inkomen weerspiegelt ogenschijnlijk eenieders differentiële economische bijdrage.
Tegenover de sociale, secundaire verdeling vormt de rechtvaardigheid de horizon
van de herverdelende praktijk, die ongelijkheden ten gevolge van de primaire
verdeling wil doen afnemen. Deze rechtvaardigheidsidee is niet langer merito-
cratisch (commutatief). Ze zou eerder overeenstemmen met deel “b” van het
tweede rechtvaardigheidsprincipe van John Rawls (verschilprincipe).

Deze systematische, gemengde aard van de herverdelende welvaartsstaat leidt tot
een zekere ondoorzichtigheid wat de publieke rechtvaardiging van de verdeelsleutel
voor het beschikbaar inkomen betreft.
En inderdaad: aan de ene kant komt de verdeelsleutel van het globale inkomen,
dankzij de secundaire verdeling van de welvaartsstaat, niet langer als natuurlijk over,
aangezien hij gedeeltelijk het resultaat is van een herverdelende actie (wat zo’n 50%
van het globale bruto-inkomen kan belopen); aan de andere kant geeft het duidelijk
politieker getinte karakter van de sociale inkomensverdeling geen antwoord op de
vraag welke criteria deze verdeling bepalen. De ongelijkheden op het vlak van rijk-
dom en vrije tijd verliezen hun klassieke verantwoording, zodanig dat ze stuk voor
stuk motieven voor politiek protest worden.

Geen enkele stabiele openbare verantwoording is blijkbaar in staat om de inflatoire
spiraal van de eisen aan het adres van de overheids- en sociale begroting te stoppen.
Dat spruit voort uit de structuur zelf van de dubbele verdeling, die het herverde-
lende systeem richt op het ongedefinieerde zoeken naar een ex-postnivellering van
de verdeelde inkomens. Vandaar de constante toename van de fiscale en parafiscale
druk (belastingen, taksen, bijdragen) bedoeld om de socialebegrotingsuitgaven te
financieren. Vandaar ook de opeenstapeling van de tekorten die leiden tot een haast
onmogelijk weg te werken openbare schuld.

Samengevat:
� de welvaartsstaat heeft de spontaneïstische illusie van de klassieke economie

gedeeltelijk in het niets doen opgaan, door de absoluut politieke aard van de dis-
tributieproblemen aan het licht te brengen;

� niettemin maakt het gemengde dispositief een openbare verantwoording van de
uiteindelijke sociale verdeling problematisch, terwijl de herverdelende actie
slechts over een zwakke teleologie beschikt: in de mate van het redelijke de
ongelijkheden die uit de liberale verdeling voortvloeien, matigen en verbeteren.
De harde liberalen kunnen hier de omvang van de fiscale, economische en
bureaucratische kosten tegen inbrengen, voor een resultaat dat al bij al onzeker is;
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� doordat de welvaartsstaat structureel is blootgesteld aan de inflatoire spiraal van
de compensatieaanvragen, bevindt deze zich momenteel in een technische
impasse: de welvaartsstaat kan zijn contract met onbeperkt engagement en voor
onbeperkte duur niet langer nakomen. Als administratieve, technische crisis is
het het spectrum van de fiscale en herverdelende crisis. Als politieke crisis
hebben we te maken met een latente legitimiteitscrisis.

Deze situatie stelt ons in staat om de pogingen om de staat te hervormen, te begrij-
pen. Dat brengt me bij het tweede deel van mijn uiteenzetting: de politieke kritiek
op de huidige antwoorden op de crisis en de verdediging van een onvoor-
waardelijkheidsprincipe op het vlak van sociaal recht.

2. POGINGEN TOT ANTWOORD OP DE CRISIS

Voor het ogenblik zijn er in hoofdzaak twee types van antwoord op de crisis van de
“passieve” welvaartsstaat:
� een neoliberaal antwoord: de budgettaire en fiscale terugtrekking van de staat:

denationalisatie, overheveling, privatisering, flexibilisering. Dit is de “conser-
vatieve revolutie”;

� een neosocialistisch antwoord: structurele acties voor opleiding en werkgelegen-
heid, gecombineerd met een responsabilisering van de werklozen, dat wil zeggen
een uitbreiding van de voorwaardelijkheid van de sociale bijstand. Dat is de
“actieve welvaartsstaat”.

Er zijn pogingen tot antwoord voor een “derde weg”, maar deze zijn marginaal en
eerder bezwerend (grijze economie, sociale economie, solidaire economie). Onrust-
wekkender zijn de syntheses van de neoliberale en neosocialistische antwoorden.
Beide antwoorden kunnen immers met elkaar worden verzoend. Op zijn minst kun-
nen de neoliberalen met de neosocialisten akkoord gaan over een uitbreiding van de
voorwaardelijkheid van de sociale bijstand; en dat is nu overigens precies de con-
sensus die zich blijkbaar in de Europese Unie aftekent, ongeacht de kleur van de
regeringsploegen. Deze convergentie kan begrepen worden door het feit dat socialisten
en liberalen fundamenteel gezien hetzelfde vooroordeel hebben over gerechtigheid,
dat wil zeggen, het “thomistische” onderbewuste van een evenwicht tussen ver-
loning en bijdrage, met in het achterhoofd het beeld van het glas zweet dat de ver-
goeding moet rechtvaardigen.

Toch zijn de wereldvisies van de neoliberalen en neosocialisten duidelijk verschil-
lend.
� Het neoliberale antwoord stapt de trein van de mondialisering op. We maken ons

geen illusies over de uitermate beperkte, politieke speelruimte van de nationale
staten; en al evenmin over een terugkeer naar volledige werkgelegenheid. Meta-
nationaal keynesianisme is uiteraard ondenkbaar en we neutraliseren liever elke
actieve monetaire en budgettaire politiek, terwijl we niet weten wat de politieke
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en economische risico’s zijn van een toenemende ongelijkheid van de voorwaar-
den in ontwikkelde samenlevingen, zoals tussen Noord en Zuid. We redeneren
alsof de critici van Marx en Keynes de aansluiting van de markten op de staten
niet met redenen hadden omkleed, en we mikken op de financiële markten om de
overheidsfinancieringen die voor het tot stand brengen van een nieuwe economie
noodzakelijk zijn (de nieuwe technologieën), te ondersteunen.

� Het neosocialistische antwoord blijft in de richting gaan van structurele acties
bestemd om “tewerkstelling af te dwingen”. We blijven (min of meer oprecht)
gehecht aan het credo van de terugkeer naar volledige werkgelegenheid en we
mikken op een responsabilisering van de sociale actoren om de budgetten van de
sociale zekerheid te ontlasten. Het voornaamste zwaktepunt van deze tendens ligt
mijns inziens in de impliciete economische diagnose: de terugkeer naar de volledi-
ge werkgelegenheid, zelfs al:
– zijn we afgestapt van de keynesiaanse heroplevingsmiddelen; de naties mogen

hierover dan al onderling hebben overlegd, ze weigerden evenwel om openlijk
de verbintenis aan te gaan om de neoliberale weg van de flexibilisering in te
slaan;

– blijven we op nationale schaal redeneren, alsof een economisch beleid op deze
schaal tot een goed einde zou kunnen worden gebracht;

– onderschatten we de diepte en kracht van de twee convergerende tendensen:
delokalisering van de nationale productie en automatisering van de binnen-
landse productie. Deze twee sterke tendensen zetten, cumulatief gezien, inder-
daad een rem op de aannemelijke vooruitzichten dat de arbeidssamenleving bij
ons behouden zal blijven. De neosocialisten antwoorden reactief op deze
realiteit, met wat gerust een “repressieve arbeidsdoctrine” kan worden genoemd.

Volgens mij kan met beide types van antwoord een crisis van de politieke legi-
timiteit worden bespoedigd. Het neoliberale antwoord is ontmoedigend; het neo-
socialistische antwoord is ergerlijk. Natuurlijk leunt de mogelijke crisis van de poli-
tieke legitimiteit aan tegen een rationaliteitscrisis van het fiscaalherverdelend sys-
teem, dat kampt met de beperkingen van een voortgezette ex-postnivellering van de
materiële bestaansvoorwaarden. Tegelijkertijd lijkt het mij dat deze dynamiek de zin
van de rechtvaardigheid wel eens zou kunnen vertekenen. Wat “wil” de politieke
rechtvaardigheid immers in verband met de sociale verdeling van de rijkdom?
– Zoals Hegel stelde in zijn “Grundlinien der Philosophie des Rechts” (§ 49), “is het
(…) fout om te stellen dat de rechtvaardigheid eist dat eenieders eigendom gelijk is
aan die van de anderen; wat de rechtvaardigheid eist, is slechts dat eenieder een
eigendom heeft”.

Dit voorstel stemt overeen met de filosofie van de universele uitkering: er ex ante
voor zorgen dat alle burgers over een basis voor materiële autonomie beschikken,
wat bijdraagt tot een vorm van nivellering ten overstaan van de economische wissel-
valligheden, en correlatief afstappen van het arsenaal van ex-postnivellering door
het spel van selectieve prestaties die niet uitschieten en erop gericht zijn de vele
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ongelijkheden te compenseren ten overstaan van het onderwijs, de gezondheid, de
huisvesting, de werkgelegenheid, het inkomen, het patrimonium, maar ook, weldra,
tal van dotaties waaraan we nooit zouden hebben gedacht. De vindingrijkheid kent
op het domein van de socialerechtvaardigheidseis echter geen grenzen.

Zo kom ik er met andere woorden toe om het principe te verdedigen dat het sociale
beleid de andere richting zou doen uitgaan dan de huidige tendens, of het nu gaat
om de conservatieve revolutie, aan neoliberale zijde, of om de actieve wel-
vaartsstaat, aan neosocialistische zijde: het is het principe van een onvoorwaardelijk
recht op een basisinkomen, of we dat nu een burgerschapsinkomen of bestaans-
inkomen noemen.

Voor de rechtvaardiging van een dergelijk recht moeten twee standpunten worden
onderscheiden: het morele standpunt stricto sensu van de rechtvaardigheid; het
ethische standpunt van het goede leven:

� Vanuit het standpunt van de rechtvaardigheid lijkt het mij vanzelfsprekend dat het
recht voor iedere burger op een basis- of minimuminkomen, ongeacht zijn situatie
in de productie, onvoorwaardelijk moet zijn. Uiteraard gaat het hier alleen om een
basisinkomen. De onvermijdelijke economische doeltreffendheid vereist dat de
differentiële bedragen van het eindinkomen rekening houden met een produc-
tieve bijdrage. Blijft echter dat het moreel onaanvaardbaar zou zijn, zo lijkt mij,
dat de toegang van de burgers tot een bestaan met een minimum aan waardigheid
afhangt van de wisselvalligheden van de arbeidsmarkt. Deze morele intuïtie drong
eigenlijk door tot in het principe van de – “passieve” – welvaartsstaat en in dat
opzicht gaat de “actieve” welvaartsstaat, dat wil zeggen de Workfare State met een
Europees gelaat, achteruit.
De idee van een onvoorwaardelijk recht op een universeel basisinkomen,
onafhankelijk van elke verloning die een sociale nuttigheid beweert te sanc-
tioneren, verwerkelijkt en vervult zelfs deze virtualiteit van de welvaartsstaat,
door het politiek-juridische – grondwettelijke – principe te bevestigen dat met de
morele intuïtie ervan overeenstemt. Hoe zou deze formulering er kunnen uitzien?
We stellen het volgende voor: “Elke burger heeft, zonder enige andere voor-
waarde dan dat hij burger is, recht op de elementaire materiële middelen voor een
sociaal bestaan. Dit natuurlijke recht vindt zijn positieve formule in de grondwet-
telijke erkenning van een individueel en universeel recht op een basisinkomen of
“onvoorwaardelijk primair inkomen” (OPI), en dat voor elke meerderjarige burger
van de Europese Unie”. 

� Vanuit het standpunt van het goede leven kunnen we ons vragen stellen over de
incidentie van de invoering van een dergelijk recht voor wat de politieke inte-
gratie van de onderdanen betreft. Over dit onderwerp komt een grootschalige dis-
cussie op gang. Er zijn inderdaad voor- en nadelen aan verbonden.
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– Volgens de tegenstanders zou een dergelijk recht aansporen tot luiheid,
ledigheid (des duivels kussen); leidt onvoorwaardelijkheid tot opzegging en
deresponsabilisering; is een geldelijk antwoord niet geschikt om sociale proble-
men aan te pakken; is een financiële bepaling die rijk én arm begunstigt,
gewoonweg onrechtvaardig.

– Volgens de aanhangers worden de drijfveren van de sociale motivering, als we
ad rem willen zijn, verkeerd begrepen: de nood aan erkenning is immers inder-
daad niet minder sterk dan de neiging tot ledigheid. Vooral de dreiging dat de
sociale bijstand wordt stopgezet, stimuleert geenszins de zin voor initiatief, de
aansporing tot werken en ondernemen en werkt zelfs verlammend. Bovendien
worden de effecten van een uitbreiding van de voorwaardelijkheid voor sociale
bijstand omsluierd (3). Dat zal nog meer aanzetten tot gesjoemel, met negatieve
gevolgen voor de burgerzin, alsook die principiële houding – plaag van onze
overheidsadministraties – die stelselmatig steunt op wantrouwen, mét de vele
situatiecontroles die dat inhoudt. De tegenstanders van het onvoorwaardelijke
recht op het basisinkomen onderschatten de symbolische impact van een “in
ieder geval gewaarborgd” minimuminkomen. Niet alleen hoeft de gerechtigde
niet de bewijsstukken voor te leggen die inherent zijn aan de selectieve uitkerings-
aanvragen, maar het onvoorwaardelijke recht stabiliseert ook de vooruitzichten
op een verantwoorde zelfrealisatie. Tot slot mogen we principe (recht) en
mechanisme (bijvoorbeeld de universele uitkering) niet met elkaar verwarren.
De universele uitkering is een middel als een ander om aan het principe te vol-
doen. Bij deze verwarring komt nog een andere: tussen het nettobedrag van de
universele uitkering en een belastbaar brutobedrag. Met onvoorwaardelijk
primair inkomen bedoel ik ook het begrip “belastbaar brutobedrag”. Daaruit
volgt dat het beschikbare basisinkomen varieert volgens de progressiviteit van
de inkomstenbelasting van de natuurlijke personen.

De “realistische utopie” is die van een sociaal inkomen: 1) primair eerder dan
beschikbaar; 2) onvoorwaardelijk eerder dan subsidiair; 3) algemeen eerder dan
selectief; 4) substantieel eerder dan armoedig; 5) onherroepelijk eerder dan vervang-
baar, opdat de rechthebbende – elke meerderjarige burger van de politieke refe-
rentiegemeenschap – dit burgerschapsinkomen integraal kan cumuleren met een
ander inkomen, ongeacht de bron daarvan. Ik zie het OPI inderdaad volledig als een
burgerschapsinkomen. Door het op die manier te definiëren impliceren we dat het
wordt gerechtvaardigd door iets meer dan een extra vrijheid om je leven te kiezen,
en ook meer dan een kwantitatieve uitbreiding van het recht op een fatsoenlijk
leven. Het OPI wordt voorzeker gerechtvaardigd door een solidariteitsplicht die de
maatschappij voor elk van haar leden op zich moet nemen. Niet opdat de burgers
niet van honger of kou zouden omkomen, maar opdat ze moreel gezien stabiel
zouden staan tegenover de economische wisselvalligheden en de sociale

(3) Ik ben zo vrij hier te verwijzen naar mijn pleidooi voor de universele uitkering (Ferry, J.-M., L’Al-
location universelle. Pour un revenu de citoyenneté, 2e ed., 1996).
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onbestendigheid. Dat houdt in dat het recht op inkomen wordt toegekend
onafgezien van de plaats die iemand in de productie inneemt, en dat de voordelen
“bescherming” en “solidariteit” die de welvaartsstaat in principe aan zijn onder-
danen biedt, volledig autonoom worden gemaakt, dat wil zeggen onttrokken aan de
– impliciete of expliciete – voorwaarde van een band in heden, verleden of zelfs
toekomst met het werk- en werkgelegenheidsstelsel. Het is duidelijk dat een recht
op inkomen dat als een onvoorwaardelijk recht werd ontworpen, zich normaal
aftekent door een automatische, egalitaire, universele storting.

Het onvoorwaardelijke recht op een basisinkomen wordt met andere woorden in de
eerste plaats opgeëist op basis van staatsrechten, eerder dan op burgerrechten en
zelfs sociale rechten. Maar natuurlijk sluit dat rechtvaardigingen van een andere
orde niet uit: niet alleen, zoals we eerder zagen, morele (met betrekking tot de
rechtvaardigheid) en ethische (met betrekking tot het goede leven) rechtvaardigin-
gen, maar ook pragmatische of technische rechtvaardigingen, en we zouden zelfs
tot functionalistische overwegingen inzake de rationaliteit van het economische sys-
teem kunnen overgaan. Op de kruising van het ethische en pragmatische standpunt
zou ik mijn woorden concentreren op het thema van de loskoppeling van de
economie ten opzichte van de samenleving en de (gedeeltelijke) heraansluiting
ervan omwille van de integratie.

In het westerse kamp heeft de ontwikkeling van de welvaartsstaat, gelijklopend met
de tweede industriële revolutie, gezorgd voor de functionele verhouding tussen
economie en samenleving. Tot in de jaren zestig konden we terecht spreken van
nationale economie. De economie was daardoor ondergeschikt aan de politiek,
aangezien de staten van de ontwikkelde landen er prat op konden gaan dat ze de
markten konden temmen zonder er de mechanismen van teniet te doen. De
nationale werkgelegenheid bleef aan de nationale productie gebonden en de
nationale staten behielden hun soevereiniteit inzake geldschepping, begrotingspoli-
tiek, rentevoeten.

Nu is dit geheel, dat gunstig is voor de sociale integratie door de economie, op een
relatief brutale manier in elkaar gestort. Niet alleen is de groei van de productie in
West-Europa afgenomen, maar zelfs in de veronderstelling dat ze op hetzelfde
niveau zou zijn gebleven, dan nog zou ze niet zoveel banen hebben verstrekt als
voordien. Twee sleutelfenomenen kunnen dit verklaren: de binnenlandse productie
wordt geautomatiseerd; de nationale productie wordt gedelokaliseerd. Dat zijn de
voornaamste redenen waarom de ooit positieve band tussen de groei van de produc-
tie en de toename van de werkgelegenheid, is verslapt.

Dat maakt een keynesiaanse heropleving, zelfs al is die op grote schaal georga-
niseerd, minder doeltreffend voor de werkgelegenheid. Een niet-georganiseerde
nationale heropleving zou stuklopen tegen de muur van de landen met een sterke of
stabiele munt. Om hun economie te verdedigen moeten zij, bij gebrek aan een inter-
nationaal monetair stelsel met vaste wisselkoersen, op de supranationale organi-
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smen (IMF, Wereldbank, WHO, G7) druk uitoefenen opdat zij het wegwerken van
schulden en tekorten afdwingen. Dat betekent echter dat een werelddeflatie (wat
ook wel “concurrentiedeflatie” of nog anders wordt genoemd) tot stand moet
komen, deflatie die niet door herverdelende mechanismen op internationaal niveau
wordt gecompenseerd.

Daarom maakten we, in de plaats van een georganiseerde heropleving, eerst een
georganiseerde recessie door, vanaf het midden van de jaren zestig en vooral in de
loop van de jaren tachtig. De recessietendens, die gedeeltelijk werd gecompenseerd
door een expansie van hightech-ontwikkelingen, kwam tot uiting in een sociale
regressie; om deze te rechtvaardigen haalden de verantwoordelijken ten overstaan
van de onderdanen van de “eerste wereld” (het Noorden) de dwingende context
aan van een internationale concurrentie, nog versterkt door de krachtige opkomst
van de “kleine draken”. Ten overstaan van de onderdanen van de “tweede wereld”
(de nieuwe industrielanden) en de “derde wereld” (economisch onderontwikkelde
en politiek gedestructureerde landen) werd de klemtoon gelegd op de absolute
nood aan een evenwichtige (budgettaire en buitenlandse) balans en op een terug-
keer naar de “waarachtigheid” van de prijzen. In de context van wereldconcurrentie
werden de oude industrielanden (leden van de OESO) en de nieuwe industrielanden
(in Azië en Zuid-Amerika) ervan verdacht hun eventuele technologische achterstand
te compenseren door zeer lage, rechtstreekse en onrechtstreekse loonkosten
(sociale dumping), waardoor zij (voornamelijk de westerlingen) er logischerwijze
toe werden aangespoord om hun economie flexibeler te maken en min of meer
openlijk de socialebeschermingsontneming te programmeren. Daarna kwam, als
logisch gevolg, de overgang van de Welfare State naar de Workfare State, die werd
gelanceerd in naam van een noodzakelijke “aanpassing”; die uitdaging werd in
Noord-Amerika duidelijker aangegaan dan in West-Europa. Vooral de Verenigde Staten
en het Verenigd Koninkrijk hebben het consigne gegeven voor de aanpassing,
maar hun huidige succes is wellicht bedrieglijk. De dynamiek waarvan deze beide
landen inderdaad getuigen, gaat ervan uit dat de mensen mobiel, onzeker, flexibel
werk aanvaarden, wat noch de ondernemingen, noch de particulieren aanzet tot
langdurige investeringen in opleiding, terwijl de inspanningen die voor het open-
baar onderwijs – de basis van de beschaving – nodig zijn, niet kunnen worden
geleverd door een staat die zich, voor de binnenlandse aangelegenheden, verschanst
achter de functies van handelsvertegenwoordiger en onderhandelaar over regels. De
Workfare State is als principe niet meer dan een politieke afwijking van de aanpas-
singslogica van de markt en wordt, om die reden, op lange termijn niet meer
toegelicht dan deze laatste. Hij vertegenwoordigt eerder de letterlijke concretisering
van de politieke begripsfout, aangezien hij, zonder ook maar één ander middel dan
zijn flexibiliteit, tussenbeide komt in een situatie – die hij overigens probeert te
bezweren en – waarin werk-werkgelegenheid nu net is opgehouden de “big integra-
tor” te zijn. De Workfare State is dan ook geen weg naar de toekomst, want hij zal
zijn integratiebeloften niet nakomen.
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De elementen die ik zopas heb aangehaald – verslapping van de positieve band tussen
productie en werkgelegenheid; druk voor socialebeschermingsontneming en ontman-
teling van de Welfare State – zijn geen noodwendigheden van de automatisering,
delokalisering en mondialisering. Niettemin cumuleren ze met elkaar om de economie
tegen de samenleving op te zetten. Sinds een vijftiental jaren is het steeds duidelijker
geworden dat de economie zich van de samenleving losrukt. Tegelijkertijd ontsnapt de
economie aan de politieke controle en stelt ze de regelgeving van de markt in de plaats
van de politieke regelgeving van de staat. Het ultieme sociale doel verliest ze uit het
oog, voor zover de bedoeling ervan, overgeleverd aan louter winstindicatoren, er niet
in bestaat om aan de behoeften te voldoen dan wel om de markten te veroveren. Mede
dankzij de delokalisering werkt deze logica sociaal gezien voor de westerse staten zelf
desintegrerend, wanneer ze de tendens van hun beleid bestuurt.

De invoering van een onvoorwaardelijk primair inkomen wordt dan dringend pre-
cies omwille van het grote risico dat door de loskoppeling van de economie en de
devitalisering van het sociale ontstaat.

Eerst moeten we technisch begrijpen in welk opzicht de invoering van een dergelijk
automatisch en onvoorwaardelijk burgerschapsinkomen een gedeeltelijke her-
aansluiting van de economie mogelijk zou maken. Daarvoor moeten we (in onze
verbeelding) het vooruitzicht van automatisering en delokalisering radicaliseren.
(Naar mijn mening kunnen twee tendensen niet tot stilstand worden gebracht; ze
moeten daarentegen worden aanvaard en in goede banen worden geleid). We gaan
uit van de klassieke productie-/distributiefiguur, dat wil zeggen van het circuit van
de monetaire economie (zie infra, figuur 1): de onderneming staat in dit circuit cen-
traal; enerzijds produceert zij goederen en diensten die op de markt als aanbod fun-
geren; als tegenprestatie stort de onderneming inkomsten (lonen en dividenden)
die, voor zover ze in uitgaven (en niet in spaargelden) worden omgezet, op deze
zelfde markt als vraag (actuele, kredietwaardige vraag) fungeren. De markt is de ont-
moetingsplaats waar de prijzen worden gevormd waartegen het aangeboden pro-
duct door de uitgaven zal worden geabsorbeerd.

Dat is de klassieke figuur. Beelden we ons thans in dat de volledige productie die op
het nationale grondgebied wordt gerealiseerd, wordt geautomatiseerd, terwijl de
niet-geautomatiseerde nationale productie in het buitenland wordt gerealiseerd; dat
is immers een manier om de sterke automatiserings- en delokaliseringstendensen te
radicaliseren: in dit vooruitzicht, dat voor de noden van deze beschouwing werd
geradicaliseerd, is de onderneming niet langer het centrum van de productie en de
verdeling van deze productie, dat wil zeggen van de distributie van de rechtstreekse
geldelijke inkomsten (in hoofdzaak de lonen).

De figuur hierna (figuur 3) is een radicalisering van de voorspelbare trend. Ze heeft
een louter heuristische waarde. In onze veronderstelling zou de onderneming op
het nationale grondgebied nog nauwelijks renten en dividenden, maar ook geen
lonen storten, aangezien (nog steeds hypothetisch gezien) de nationale bevolking
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niet meer aan het werk zou worden gezet om de nationale productie te verzekeren.
Op die manier kunnen we ook het nationale niveau overschrijden en verder
redeneren over de economie van het Noorden in het algemeen. Nog steeds hypo-
thetisch gezien zou de nationale productie geen nationale tewerkstelling meer
nodig hebben; of liever, de werkkwalificaties die ze nog nodig zou hebben, zouden
verregaand gespecialiseerde bekwaamheden en onstoffelijke activiteiten (ontwerp,
communicatie, verbeelding, ...) zijn – stuk voor stuk posten die zich tegenwoordig
voor soms buitensporige lonen aftekenen, maar die slechts weinig te maken hebben
met de man van de straat. Figuur 3 geeft misschien de indruk dat de staat de cen-
trale plaats zou innemen, die in het circuit van de monetaire economie aan de
ondernemingen is voorbehouden, maar de lezer mag zich niet laten misleiden door
een dirigistisch misverstand: we willen gewoon aantonen dat de staat de instantie is
waarop een beroep wordt gedaan om de bestendiging van het circuit te garanderen.
Maar, nogmaals, het gaat hier om een theoretische vereenvoudiging. In de praktijk
zal de taak van de staat subsidiair zijn in de bevoorrading van het globale inkomen,
aangezien er onafgebroken nieuwe ondernemingen die werk aanbieden, zullen wor-
den opgericht. Insgelijks zullen de verplichte heffingen slechts in schijn op de
ondernemingen betrekking hebben. De ondernemingen zullen hoogstens de inza-
melaars zijn van de heffingen die op de uitgaven van de huishoudens werden geïnd.
Natuurlijk zouden we ons kunnen inbeelden dat de financiële instellingen (de
banken) die taak van de ondernemingen overnemen, terwijl een automatische hef-
fing op alle transacties van de huishoudens de plaats van de BTW zou innemen.

FIGUUR 3: CIRCUIT VAN DE GEAUTOMATISEERDE ECONOMIE
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Niet de economische realiteit zelf is ontmoedigend. Het is eerder de manier waarop
we de politieke antwoorden sluitend maken voor een – problematische – situatie
van toenemende automatisering en delokalisering van de nationale producties bij
ons. De antwoordstrategieën zijn doorgaans op twee luiken gericht: flexibilisering
van de werkgelegenheid en beroepsopleiding. De Verenigde Staten concentreren de
actie op het eerste luik, de Europese Unie stabiliseert de actie met het tweede luik.
Dit dubbele Europese antwoord met officiële strategieën voor “de groei, het concur-
rentievermogen, de werkgelegenheid” is extra uitleg waard. Achter de retorische
vitrine van “herverdeling van de werkgelegenheid” en de “mogelijkheden voor
nieuwe arbeidsplaatsen”, spruiten deze strategieën voort uit de overtuiging dat de
arbeidsplaatsen nu voor het grabbelen liggen op de oneffenheden van de muur die
het productiesysteem momenteel optrekt tegen de gevraagde en aangeboden arbeids-
plaatsen. Deze zullen ingrijpend moeten worden bijgesteld en worden aangepast
aan de steeds selectievere jobaanbiedingen, terwijl er nauwelijks nog plaats te
nemen zal zijn, tenzij dan in verregaande gespecialiseerde activiteiten die, zoals het
hoort, worden ondernomen op basis van een “ruim internationaal partnership” en
voor jonge, goed opgeleide, soepele, mobiele, snelle, functionele, aangepaste en
intelligente mensen.

Het onvoorwaardelijk primair inkomen geldt technisch gesproken als een alternatief
voor het Amerikaanse “model”. Ik denk niet dat er buiten deze optie ruimte is voor
een origineel Europees model. In plaats van de samenleving te doen buigen voor de
economie, stemt het OPI deze af op socialiserende activiteiten.

Hoe? Hier pik ik mijn redenering over het circuit van de monetaire economie weer
op. Zoals we weten wordt dit circuit “geruïneerd” door de automatisering van de
productie en de delokalisering van de nationale activiteiten; de onderneming pro-
duceert, maar ze stort in ruil daarvoor aan de staatsburgers niet langer een loon, dat
voor de huishoudens een inkomen vormt waarmee ze in staat waren om een sterke
binnenlandse vraag te steunen. Twee massieve fenomenen getuigen hoe actueel
deze trend is: enerzijds de schaamteloze ontwikkeling van de speculatieve inkom-
sten; anderzijds de snelle doordringing van de nationale economieën in de wereld-
economie. Het nationaal inkomen wordt met andere woorden opnieuw
samengesteld ten koste van het salariaat. De “organische samenstelling” ervan wordt
gewijzigd: in dalende lijn voor de lonen, in stijgende lijn voor de meerwaarden, de
dividenden, de renten, de bedrijfsresultaten, de honoraria, de vergoedingen en de
sociale transfers. Voor eenzelfde globaal bedrag aan middelen, worden ook de arbeids-
plaatsen of affectaties van het inkomen gewijzigd: daling van de consumptieneiging;
stijging van de spaarneiging. In de toekomst zal het nationaal inkomen, net als het
binnenlands product, in onze contreien waarschijnlijk dalen of ophouden met
groeien en de nationale economie zal zich normaal gezien door het buitenland laten
leiden en vooral naar het Oosten en het Zuidoosten verschuiven, waar ze haar
activiteiten (investeringen, nieuwe arbeidsplaatsen) herstructureert.
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Deze procedure stemt wellicht overeen met een trend die te machtig is om omverge-
worpen te kunnen worden. Maar ze kan voor een deel in evenwicht worden
gehouden door een nieuwe – exogene – bron voor de distributie van de aanvullende
primaire nationale inkomens: niet de agens “ondernemingen”, maar wel de agens
“overheidsbesturen” (wie ook de penningmeester is) komt tussenbeide om het cir-
cuit van de monetaire economie te hervormen en dat, noodzakelijkerwijze, door
deze transfer die het onvoorwaardelijk primair inkomen is, zonder tegenprestatie aan
de huishoudens te storten. Het is wel degelijk door de herverdeling van de wel-
vaartsstaat dat het kapitalisme een heropleving kende: de “trente Glorieuses” (1945-
1975); en het geheim van deze nieuwe dynamiek schuilde voorzeker niet in de
bureaucratische groei, hij was eerder geworteld in de instelling voor de sociale
(prestaties van de welvaartsstaat) en economische (subsidies van de interventionistische
staat) transfers zonder tegenprestatie. Ondanks het altijd bewaard gebleven uiter-
lijk van een boekhoudkundig evenwicht, waren de vermeerdering van het bankkredi-
et en het hefboomeffect van de begrotingsuitgave voedingsbronnen voor de groei
van de productie en de werkgelegenheid, door de vraag van de huishoudens wier
consumptieneiging ook was geactiveerd door de herverdelende effecten van de
sociale en fiscale stelsels. Zo begon de welvaartsstaat de mythe van het bijdrage-
vermogen overigens te ontmaskeren: de herverdeling maakte het niet langer
mogelijk om eenieders inkomen zo sterk te indexeren op zijn productieve bijdrage.
Het OPI zou deze autonomievergroting echter alleen maar intensiveren ten opzichte
van de conventionele rechtvaardiging ervan, als vergoeding voor de productiefac-
toren. Door van het inkomen een onvoorwaardelijk recht te maken, maakt het OPI
de zo door de welvaartsstaat gerealiseerde cognitieve doorbraak explicieter en officiëler.

Vanuit functioneel standpunt gezien zou het onvoorwaardelijk primair inkomen de
economie in staat stellen om zich weer op de maatschappelijke basis van haar bloei
te richten, door zich opnieuw te keren naar de eigen markt, toch ten minste voor
het gedeelte dat met het bedrag van het inkomen overeenstemt – ik had (in 1995)
gedacht aan 15% van het bnp tegen 2010, te verdelen onder de meerderjarige burgers
van de referentiegemeenschap – en voor het gedeelte van dit bedrag dat is gewijd
aan de uitgave van het huishouden toegekend aan de nationale productie. Zo zou de
langdurig werkloze zichzelf niet langer hoeven te zien als iemand die van de sociale
bijstand leeft op kosten van de werknemers, aangezien hij, net zoals vele anderen,
gewoonweg zou overstappen van een arbeidsinkomen naar een basisinkomen,
waarop hij als burger sowieso recht heeft.

“Het zij zo!”, zal men zeggen. Maar hij blijft toch maar een langdurig werkloze, dat
wil zeggen iemand die, jaar na jaar, zonder resultaat werk blijft zoeken en een vol-
waardig inkomen nodig heeft.
Twee antwoorden:
� Alle meerderjarige leden van zijn gezin ontvangen een basisinkomen. Het OPI is

immers individueel en het bedrag ervan wordt niet aangepast aan een situatie ten
opzichte van de partner of de ouders; het is niet gesneden op de maat van het
boekhoudkundige begrip “huishouden”, wat bijvoorbeeld voor het “revenu mini-
mum d’insertion” (RMI) in Frankrijk wel het geval is. 287
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� Het OPI plaatst de werkzoekende echt meer in een situatie van “werkverrichter”:
enerzijds zit degene die werk zoekt, minder met het mes op de keel en kan hij
beter over zijn activiteitenprofiel onderhandelen; anderzijds kan hij meer risico-
volle initiatieven nemen en zijn bekwaamheden aanbieden op basis van een asso-
ciatieve medeverantwoordelijkheid.

Zo kom ik bij de idee van een herstructurering van de economie, naar de sociali-
serende activiteiten toe. Hier wordt het OPI gezien vanuit het functionele stand-
punt, waarbij het het van de grond komen van een sector van niet-mechaniseerbare,
persoonlijke, autonome en socialiserende activiteiten in de hand werkt: de quartaire
sector.

3. DE IDEE VAN EEN QUARTAIRE SECTOR VAN NIET-MECHANISEERBARE ACTIVITEITEN

Vanuit systematisch standpunt gezien kan het onvoorwaardelijk primair inkomen
(OPI) zijn financiering rechtvaardigen ten opzichte van het verleden: het kapitaal
dat door het werk van de vroegere generaties bijeen werd gebracht, biedt een
“beschavingsvoordeel”, een onmetelijk groot voordeel waarvan iedereen moet genie-
ten en zeer zeker niet alleen de bevoorrechte actieve burgers die toegang hebben
tot een baan op een door het systeem vergoede post. In dit geval zou het logisch
zijn dat het OPI zichzelf financiert door een heffing op de ondernemingen. Het OPI
is voor de ondernemingen immers een geschenk, want zonder het OPI zou er ook
geen gewaarborgde nationale afzet zijn. Deze verplichte heffing zou dan worden
berekend volgens een reden die het omgekeerde is van die die momenteel aan de
basis van de sociale heffingen ligt, dat wil zeggen een reden die het omgekeerde is
van het gepresteerde werk, dat van de belastingen zou kunnen worden afgetrokken.

Maar het OPI kan zijn financiering ook ten overstaan van de toekomst rechtvaardi-
gen. Het economische stelsel betaalt hier geen schuld af: het opent eerder een
krediet. Praktisch gezien betekent dat dat men ervan uitgaat dat het OPI niet alleen
een sociaal inkomen is, maar ook een economische investering voor de bloei van
een quartaire activiteitensector.

Het zou gaan om de opbouw van een sector van niet-mechaniseerbare activiteiten.
De activiteiten zouden er van dien aard zijn dat het product het persoonlijke merk
van de producent(en) draagt. Dit merk kan intellectueel, relationeel of manueel zijn.
Het spectrum staat volledig open voor echt socialiserende, want persoonlijke en dus
ruimschoots autonome, activiteiten, zolang het nut ervan maar sociaal kan worden
erkend en economisch kan worden gesanctioneerd. Het profiel van die activiteiten
zou niet vooraf worden bepaald door de staat, noch door de andere officiële “sociaal-
nutsbepalers”: ondernemingen, banken, verzekeringsmaatschappijen, adminis-
traties. Samen bezitten zij de haast exclusieve bevoegdheid van het werkaanbod,
gespreid over postenprofielen die aan unilaterale criteria voldoen waarover slechts
weinig met de betrokkenen werd onderhandeld. Integendeel, de quartaire sector
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zou een sector zijn van niet alleen persoonlijke, maar ook autonome activiteiten en
de betrokkenen zelf zouden hun eigen activiteit, individueel of in groep, definiëren
en proberen om hun activiteit sociaal te doen herkennen en economisch en positief
te doen sanctioneren.

Dat is nu net het probleem van een financiering van het OPI die op de resultaten
van de economische investering die het toestaat, vooruitloopt. Waarom? Het OPI is
een “vangnet” dat individuen de mogelijkheid biedt om enkele economische risico’s
te nemen, voor zover het de sociale onzekerheid verlaagt. Het werkt meer
economische initiatieven in de hand en maakt meer ruimte vrij voor sociale crea-
tiviteit. De banken via krediet – en deze keer niet de ondernemingen via belastin-
gen – zouden dan het nieuwe verdelingsparadigma kunnen ontketenen, voor zover
zij in het OPI evenwel een impulselement zouden zien voor een nieuwe onthaalsec-
tor voor degenen die uit de grote productie zijn uitgesloten, maar vooral ook een
sector van sociale vernieuwing, een laboratorium voor de creatie van atypische
ondernemingen en de initiëring van activiteiten waarbij naar originele producten
wordt gevraagd, of deze nu ambachtelijk of haast immaterieel zijn, zoals software, of
het nu gaat om diensten, zoals ondersteuning, animatie, bijstand, bemiddeling,
voogdij, toezicht, vrije pedagogie, therapeutische behandelingen, of nog, intel-
lectuele, esthetische, literaire of wetenschappelijke werken. De quartaire sector is
niet in het minst de armtierigste sector waarnaar de tegenstanders van een duale
samenleving graag met de vinger wijzen. Het gaat hier niet om ondermaatse “kleine
baantjes” die zouden worden toevertrouwd aan kleine lieden met wie men niet
goed weet wat ermee aangevangen. Het gaat wel om een laboratorium van ge-
avanceerde ideeën in verschillende domeinen, waaronder ook het “domein” dat, op
een tweede niveau, wordt vertegenwoordigd door de toegang tot de geïndividu-
aliseerde markt van prestaties die, net zoals het onderwijs, tot dan toe georganiseerd
waren volgens het model van de overheidsdiensten, ongeacht het juridische stelsel
ervan. Het zou nuttig zijn om in dit verband een bijgewerkte inventaris op te stellen,
een nauwelijks vooruitblikkende nomenclatuur van deze gevarieerde profielen van
nieuwe, niet-aftrekbare activiteiten met een discreet gewemel waarvan we de
variëiteit nauwelijks zouden kunnen meten. Virtueel gezien is Europa dit laborato-
rium voor originele initiatieven. Vanuit dit standpunt komt de quartaire sector naar
voren als een onthaalsector, niet in de eerste plaats voor de uitgeslotenen, maar
voor de onzekere creativiteit van een bevolking en in het bijzonder van de jongeren,
wier verlangens betreffende hun activiteit het in de toekomst niet meer hoeven op
te nemen tegen de behoeften van een bestaand werkgelegenheidssysteem.
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FIGUUR 4: CIRCUIT VAN DE QUARTAIRE ECONOMIE

De quartaire sector is met andere woorden dat wat zal ontstaan uit de manier
waarop het onvoorwaardelijk primair inkomen gedeeltelijk zal bijdragen tot het
ontstaan van een markt voor relatief autonome activiteiten.

Om niet onmiddellijk economisch te worden afgewimpeld, zouden deze activiteiten
ongetwijfeld fiscaal moeten bevoordeeld worden. Ze zouden ook met kredietver-
goedingen kunnen worden geholpen. Het krediet zou het van de grond komen van
de quartaire sector slechts gedeeltelijk verzekeren, als aanvulling voor het
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basisinkomen, maar dat zou de banken niet verhinderen om voor de uitbetaling van
het OPI als penningmeester op te treden. Op voorwaarde van een sociale respon-
sabilisering en volgens de discipline van een Europees bankhandvest, zouden zij
immers de taak van “inner” op zich kunnen nemen, taak die momenteel aan de
ondernemingen is toegewezen. Zo zouden ze voor zichzelf voor een geldelijke
tegenprestatie kunnen zorgen door automatische heffingen te kapitaliseren op de
transacties van de huishoudens. Het bankwezen is inderdaad beter aangewezen om
het OPI te financieren dan het belastingsysteem.

Enerzijds moet het belastingsysteem in principe evenveel ontvangsten realiseren als
er uitgaven zijn, op gevaar af dat de overheidsschuld die het gevolg is van gecu-
muleerde begrotingsdeficits, vroeg of laat moet worden afgelost. In principe zouden
de fiscale heffingen dus gelijk moeten zijn aan het bedrag dat jaarlijks uit hoofde van
het OPI wordt gestort. Dat is een zeer zware last die daardoor op het algemene
inkomen zou doorwegen, vooral dan als het OPI-bedrag aanzienlijk zou zijn (wat
ook te wensen is). Niettemin heeft het banksysteem dekkingsratio’s die heel wat
minder veeleisend zijn: de uitstaande bedragen hoeven niet in evenwicht te worden
gebracht door een geldelijke immobilisering ten belope van hetzelfde bedrag. Deze
dekkingseis heeft eigenlijk de neiging om af te nemen, precies door het bankoverleg
en de verhoging van het aandeel van het bankgeld in de totale geldmassa, en wel zo
dat de huidige situatie in Europa reeds gunstig is voor een zekere vervanging van
het gedwongen sparen (belastingen en verplichte heffingen in het algemeen) door
het vrijwillig sparen; in zekere zin gaat het om een aflossing van het belastingsys-
teem door het bankwezen.

Anderzijds kan het bankwezen naargelang van de noden doeltreffend optreden om
de massa van het in omloop zijnde geld te regelen, wat het belastingsysteem niet
kan doen. Het is met andere woorden machtiger dan dit laatste, en dat van twee zij-
den bekeken: geldschepping en geldelijke aderlating. Het kan des te meer geld
scheppen – en dat ex nihilo – daar het het ook beter kan regelen; en het zou dat des
te beter kunnen daar het op grote schaal geïntegreerd zou zijn, zoals zich dat in de
Europese Unie aftekent, met de oprichting van een Centrale bank voor de Unie en
de invoering van een Europees Stelsel van Centrale Banken (ESCB).

CONCLUSIE

Bij wijze van conclusie zou ik twee beschouwingen willen voorleggen die mijn
stelling ondersteunen volgens dewelke het recht op een inkomen het recht op werk
zou versterken:
� de invoering van een onafhankelijk recht op inkomen, aangezien het om niet

meer dan een basisinkomen gaat, zal de angst die het gevolg is van een toene-
mende werkonzekerheid, doen afnemen, maar zou het aanzetten tot werken en
ondernemen niet tenietdoen. Integendeel: de sociale motivering zou des te meer
worden geactiveerd;
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� nu er een looncrisis is, zou een dergelijke vernieuwing de bloei van een sector
van niet-mechaniseerbare activiteiten in de hand werken; deze activiteiten zijn
immers minder gevoelig voor de technische veranderingen en wisselvalligheden
van de wereldmarkten, dan diegene die het gevolg zijn van een conventionele
organisatie van werk/werkgelegenheid.

Ik kom inderdaad niet op voor het onvoorwaardelijk primair inkomen “in se”, maar
wel voor het OPI in relatie met het streven naar integratie en maatschappelijke par-
ticipatie. Deze kerndoelen zouden moeten kunnen worden geconcretiseerd bij het
ontstaan en tijdens de bloei van een sector van “quartaire” activiteiten, die afgezien
daarvan tot verschillende domeinen kunnen behoren – landbouw, industrie, dienst-
verlening, maar ook handwerknijverheid en detailhandel – zolang ze maar voldoen
aan de formele criteria (persoonlijke aard, autonome vastberadenheid, origineel
product) die in de omschrijving ervan zijn opgenomen. Om tot integratie en sociale
participatie te kunnen komen, volstaat het uiteraard niet om gewoon maar een uni-
versele uitkering als burgerschapsinkomen te storten: een gedegen politieke
begeleiding is noodzakelijk, te beginnen bij een radicale administratieve vereen-
voudiging voor de oprichting van quartaire ondernemingen en ook een goed
bestudeerde fiscale bevoordeling voor de nieuwe activiteiten die onder de definitie
van de quartaire activiteiten vallen, is onontbeerlijk.

In de diepte zou de invoering van een onvoorwaardelijk primair inkomen tot niets
dienen als het niet gepaard gaat met een energieke strijd tegen analfabetisme in
brede zin, want de vernieuwing die de invoering van een onvoorwaardelijk recht op
een basisinkomen zou betekenen, doet zijn succes volledig afhangen van een
behoud van dit “eigen fonds” van de burgermaatschappijen, de culturele bronnen
van de deelgenoten. Onderwijs is met andere woorden een diepgaande vereiste.
Aan de oppervlakte zou echter de sociale ingebruikname van de nieuwe informatie-
en communicatietechnologieën (ICT) waaruit de zogenaamde “informatie-
maatschappij” bestaat, noodzakelijk zijn, opdat de nieuwe ervaringen en het
eventuele (mis)lukken ervan tot lering kunnen zijn voor anderen, met het oog op
sociale scholing.

(Vertaling)
__________
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DE SOCIALE ZEKERHEID BESTUREN:
DE EUROPESE UITDAGINGEN.
EEN POGING TOT METHODOLOGISCHE
VERHELDERING

DOOR PHILIPPE POCHET

Directeur, Observatoire social européen, Gastlector aan de Université catholique de Louvain

INLEIDING

Het thema is veelomvattend en complex. Eerder dan te proberen om alle dimensies
te bespreken, op gevaar af nodeloos verwarring te stichten, wil ik uitgebreid ingaan
op de impact van de Europese Unie op de bestuursvormen van de sociale zekerheid
in België. Dan rijst natuurlijk de vraag wat men onder bestuur (governance) of
nieuw bestuur (new governance) verstaat. De facto worden, in de bismarckiaanse
welvaartsstaten en in het bijzonder in België, de niet-gouvernementele actoren,
vakbonden en werkgevers, geassocieerd met het beheer van de fondsen en de omschrij-
ving van de doelstellingen. Reeds in dat opzicht gaat het om een nieuwe bestuurs-
vorm, namelijk de structurele participatie van niet-gouvernementele actoren aan de
beleidsbeslissingen. Deze participatievorm werd doorgaans echter niet historisch
geanalyseerd in termen van nieuwe bestuursvormen, maar wel onder het label van
het neocorporatisme.

Ik opteer met andere woorden voor een ruimere benadering van de kwestie van de
impact van de Europese Unie op de voornaamste kenmerken van het Belgische
socialezekerheidsstelsel, kenmerken die doorgaans vergelijkbaar zijn met die van de
andere bismarckiaanse welvaartsstaten (Esping-Andersen, 1990, Palier, 2003, Bonoli,
2000, Palier, 2005). In deze bijdrage wordt “multilevel governance” onder de
loep genomen. Met andere woorden: hoe wordt en werd ons interne evenwicht,
dat aan de basis lag van de creatie en de ontwikkeling van onze sociale instellingen
en beleidsinitiatieven, door de Europese Unie beïnvloed? We vragen hier niet óf de
socialebeschermingssystemen werden beïnvloed, want we menen dat de ontwikke-
ling ervan vanaf het prille begin een zekere invloed onderging (zij het in verschil-
lende mate, afhankelijk van de periode) van de ideeën en beleidsinitiatieven in
andere staten.

In de discussies over deze Europese impact werden slechts weinig pogingen onder-
nomen om systematisch de verschillende kanalen en mechanismen te analyseren die
tot verandering zouden kunnen leiden. De Europese inwerking op het nationale
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beleid kan immers verschillende vormen aannemen. De eerste is die van de
Europese wetgeving (verordeningen en richtlijnen), die rechtstreeks of door
omzetting het nationale recht beïnvloedt. Het recente boek van Gerda Falkner en
haar collega’s leert ons dat de impact van de Europese sociale wetgeving werd
onderschat en dat tot in 2004 tal van sociale richtlijnen werden goedgekeurd (Falkner
et al., 2005). Ten tweede speelde het EHvJ (Europees Hof van Justitie) een
doorslaggevende rol door zijn rechtspraak, in hoofdzaak in zijn interpretatie van het
vrij verkeer van personen en van het concurrentierecht enerzijds en van de sociale
richtlijnen anderzijds (Leibfried en Pierson, 1995, zie ook, in verband met de
gezondheidszorg, McKee et al., 2002 en, voor de pensioenen, Dudek en Omtzigt,
2001). Ten derde kan het nationale beleid de invloed ondergaan van het Europese
economische en monetaire beleid (Pochet, 1999; Martin en Ross, 2004), meer
bepaald wat de financiering van de sociale bescherming betreft.

De nieuwe zogenaamde “soft” methodes tot slot kenden een snelle ontwikkeling,
meer bepaald op sociaal vlak (Europese werkgelegenheidsstrategie (EWS), OCM).
Zij beogen de coördinatie van de nationale beleidsinitiatieven. Zij kunnen ook nor-
matief en cognitief een invloed hebben op het nationale beleid en de richting van
de hervormingen (Zeitlin en Pochet, 2005).

In het eerste deel van deze bijdrage omschrijf ik nauwkeuriger wat we inzake
impact op het socialezekerheidsstelsel van deze vier kanalen – wetgeving, arresten
van het Hof van Justitie, economische integratie en Economische en Monetaire Unie
(EMU) en coördinatie van de nationale beleidsinitiatieven – kunnen verwachten.
Daarna zien we hoe deze vier kanalen in drie domeinen met elkaar worden gecom-
bineerd: werkloosheid, gezondheidszorg en pensioenen. 

In de studies over de europeanisering overheerst de benadering in termen van
“fit/misfit”. Deze benadering vormt een eerste nuttige stap, maar gaat niet ver
genoeg (Falkner et al. 2005, onder andere, hebben op overtuigende wijze aange-
toond dat een lichte “misfit” op het vlak van sociaal beleid tot belangrijke veranderin-
gen kan leiden, met andere woorden, dat beleid en politiek altijd een rol spelen).

De europeanisering kan gevolgen hebben voor de instellingen, de ideeën, de belan-
gen of de actoren. Dat is het voorwerp van het tweede deel van onze bijdrage.

Vervolgens analyseren we de interactie tussen de verschillende invloedskanalen en
het Belgische socialebeschermingssysteem of, op zijn minst, de voornaamste ken-
merken die we hebben geselecteerd. Dit is een eerste poging tot methodologische
verheldering, aangezien uiteraard alle Europese beleidsinitiatieven opnieuw worden
geïnterpreteerd door de nationale actoren (“selective downloading”, “leverage
effect”, “political packaging”), die op hun beurt kunnen proberen om ze via
“uploading” (opnieuw) vorm te geven. We kunnen ons met andere woorden geen
passieve actoren voorstellen die zich aan de Europese dictaten onderwerpen,
temeer daar het voor bepaalde aspecten meer om een algemene koers gaat dan om
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een specifieke verplichting (de la Porte et al., 2001; Radaelli, 2005). Uiteraard is het
niet mogelijk om alle in het eerste deel beschreven mogelijkheden te toetsen. We
hebben een beleid (EMU) en een werkmiddel (de OCM) geselecteerd en de
betrokkenheid van de sociale partners bestudeerd (om een benadering van de kant
van de actoren te hebben). In een eerste fase bekijken we met andere woorden de
budgettaire evolutie (met als argument de druk op de financiering) en de ontwik-
kelingen van het deficit, in vergelijking met de totale uitgaven in percentage van het
bbp. Dit aspect is vooral belangrijk in België, waar de overheidsschuld meer dan
20% van het bbp bedroeg. Wat de EWS betreft, hebben we vooral aandacht voor de
aanbevelingen in het algemeen en meer in het bijzonder voor die aanbevelingen die
werden geformuleerd voor de inzetbaarheid en de gelijke kansen voor mannen en
vrouwen (argument voor de verschuiving van “breadwinner” naar een gezin met
twee inkomens, argument voor de verdeling van de productiviteitswinst bij toegang
tot de arbeidsmarkt). Tot slot nemen de sociale partners in België een centrale
plaats in: hoe zit dat op Europees niveau en welke kunnen de gevolgen zijn wan-
neer zij op Europees vlak een eerder marginale plaats innemen?

1. INVLOED VAN DE EUROPESE BELEIDSINSTRUMENTEN (WETGEVING, RECHT-
SPRAAK VAN HET HOF VAN JUSTITIE, ECONOMISCHE INTEGRATIE, SOFT LAW)

We kunnen een onderscheid maken tussen rechtstreekse, niet-verwachte, onrecht-
streekse en (on)opzettelijke gevolgen.

Op sociaal vlak zijn er slechts weinig rechtstreekse gevolgen, dat wil zeggen richtlijnen
en verordeningen. Met rechtstreeks gevolg bedoel ik de omzetting in het nationale
recht van deze richtlijnen, die eveneens uit een beleidsbeslissing voortvloeien.

De onrechtstreekse gevolgen zijn vooral het resultaat van de economische integratie
en de Muntunie. Dat zijn, zoals Scharpf (1999) heeft aangetoond, de gevolgen van
een asymmetrische integratie (negatieve integratie tegenover positieve integratie, ver-
schil in wettelijke grondslagen, unanimiteit tegenover gekwalificeerde meerderheid).

De derde mogelijkheid zijn de niet-verwachte gevolgen. Daarmee bedoel ik de
arresten van het Hof van Justitie, waar nagenoeg een kwart van de zaken recht-
streeks of onrechtstreeks op sociale vraagstukken betrekking heeft. Het Hof heeft
het Verdrag en het afgeleide recht vaak veel breder geïnterpreteerd dan wat de poli-
tieke actoren hadden beoogd (bijvoorbeeld het arrest-Barber of, in een recenter
verleden, de arresten over de richtlijn betreffende de arbeidstijd (1)). In hun uit-

(1) HJEG, Zaak C-14/04, Dellas, 1 december 2005, onuitgegeven; Zaak C-397/01 tot C-403/01, Pfeif-
fer e.a, arrest van 5 oktober 2004, niet gepubliceerd; Zaak C-151/02, Jaeger, arrest van 9 september
2003, Jurisprudentie 2003, I-8389; HJEG, 3 oktober 2000, Simap, C-303/98, Jurisprudentie P.I-7963.
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muntende analyse van de jurisprudentie van het Hof hebben Leibfrieb en Pierson
(1995) aangetoond hoe deze de nationale welvaartsstaten hebben beïnvloed op het
vlak van hun bevoegdheid om een autonoom sociaal beleid te voeren. Dit had hen
ertoe gebracht om deze “semi-soeverein” te noemen.

De (on)opzettelijke effecten tot slot zijn de eventuele resultaten van de coördinatie
van de nationale beleidsinitiatieven en de verschillende OCM’s, die al dan niet op
nationaal niveau in het werk kunnen worden gesteld. Zelfs als er geen rechtstreeks
opzettelijk gevolg is, dat wil zeggen een actieve tenuitvoerlegging door de actoren,
kunnen er onvoorziene effecten zijn (bijvoorbeeld door de rol van de ideeën, het
leerproces).

In de volgende paragrafen halen we slechts de voornaamste punten van elk aspect
aan, zonder in details te treden.

1.1. WETGEVING
We geven hier geen uitvoerige beschrijving van alle gevolgen maar we halen, bij
wijze van samenvatting, de volgende punten aan, die ook door Francis Kessler
(2005, p. 23) werden vermeld:
� de regels inzake non-discriminatie wegens geslacht of nationaliteit;
� het begrip “Europees burgerschap” verleent toegang tot socialezekerheidspresta-

ties en verleent sommige personen toegang tot bijstandsuitkeringen;
� de tenuitvoerlegging van de economische vrijheden;
� het vrij verkeer van personen komt tot uiting in de coördinatie van de socialezeker-

heidsregels;
� het vrij verrichten van diensten, dat een invloed heeft op de tenlasteneming van zor-

gen die in het buitenland of door actoren van een lidstaat worden verstrekt, en op de
activiteit van de verzekeraars van personen en instellingen voor aanvullend pensioen;

� het concurrentierecht.

Voor België is het duidelijk dat het gehele Europese beleid voor gelijke kansen voor
mannen en vrouwen (en dat sinds het beroemde arrest-Defresne) zwaar heeft door-
gewogen op de evolutie van onze wetgeving en ons socialebeschermingssysteem.

1.2. HOF VAN JUSTITIE
De vonnissen van het Hof van Justitie hebben een belangrijke uitwerking gehad op
met name de exporteerbaarheid van socialezekerheidsprestaties over heel het
Europese grondgebied en op de uitgebreide visie van het gelijkheidsbeginsel man-
nen/vrouwen (bv.: deeltijdse werknemers), op de definiëring van de toegang
(nationaliteit) tot de socialebeschermings- en bijstandsverstrekkingen (cash en in
natura). Ook hier zouden we een heel volume nodig hebben om alle relevante
arresten bij elkaar te brengen (Leibfried en Pierson, 1995).
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1.3. INTERNE MARKT EN EMU
We vermelden kort de belangrijkste factoren die moeten worden geanalyseerd voor
wat hun sociale gevolgen betreft:
� het Stabiliteits- en Groeipact (zie bijvoorbeeld Martin en Ross, 2004);
� de deregulering van de overheidsdiensten;
� de alsmaar toenemende mededinging van nieuwe domeinen van de economie:

telecommunicatie, post, energie, enz. (de eerste versie van de dienstrichtlijn
vormt in deze context het voorbeeld bij uitstek).

In dit stadium is het noodzakelijk om een korte methodologische stand van zaken
op te maken. Daar waar het voor de eerste twee punten relatief eenvoudig is om de
impact te bepalen, moet voor dit punt een analysekader worden gecreëerd. We kun-
nen bijvoorbeeld argumenteren dat het Stabiliteitspact positieve gevolgen heeft
omdat het bevorderlijk is voor gezonde overheidsfinanciën en dus ook voor een
toegenomen groei en tot slot ook een garantie biedt voor de financiering van de
sociale bescherming (Begg en Nectoux, 1995). Voor het volgende punt is het nog
moeilijker om de impact te bewijzen. 

1.4. COORDINATIE VAN DE NATIONALE BELEIDSINITIATIEVEN (EWS, OCM)
Sinds 1997 en de EWS wordt steeds vaker gebruik gemaakt van “soft law” (de la
Porte en Pochet, 2002, Zeitlin en Pochet 2005, zie ook de zowat honderd artikels
op de website van het Europees centrum van de Universiteit van Wisconsin-Madi-
son, http://eucenter.wisc.edu).

Sinds de EWS van 1997 ontwikkelden zich een aantal Europese activiteiten, waaronder:
de OCM pensioenen en de OCM armoede en sociale uitsluiting en onlangs nog een
OCM op het vlak van gezondheidszorg, die we groeperen onder de term “coör-
dinatie van de nationale beleidsinitiatieven”.

In het kader van onze analyse concentreren we ons vooral op de EWS en de OCM
pensioenen. De OCM gezondheid is te recent om er een beoordeling over te geven.
De OCM armoedebestrijding heeft niet al te veel gevolgen voor België, dat hiervan
altijd al een aandachtspunt heeft gemaakt. Meer nog dan voor het vorige punt is het
noodzakelijk om nauwkeurig weer te geven welke de invloedskanalen zijn en hoe
intensief die zijn, aangezien tot op heden niemand een onbetwistbare rechtstreekse
invloed heeft vastgesteld (louter een overdracht van een praktijk van het ene land
naar het andere (Dolowitz en Marsh, 2000)).

1.5. INVLOED PER SECTOR
We onderzoeken kort de voornaamste drie sectoren voor wat de uitgaven ten
opzichte van het bbp betreft: werkloosheid, pensioenen en gezondheidszorg. De
bedoeling is om voor elk van deze sectoren die kanalen te onderscheiden die
mogelijk een impact ondergaan.

299

DE SOCIALE ZEKERHEID BESTUREN: DE EUROPESE UITDAGINGEN. ...

POCHET-NED.qxp  12/12/2007  13:30  Pagina 299



1.5.1. Werkloosheid
Twee aspecten lijken het relevantst. Enerzijds de EWS (met het luik “inzetbaarheid”)
en anderzijds de aanpak in termen van “Werk Lonend Maken” (werkgelegenheids-,
werkloosheidsval), die is opgenomen zowel in de EWS als in de Europese benaderin-
gen inzake sociale bescherming. Het Hof van Justitie en de richtlijnen spelen geen
belangrijke rol.

1.5.2. Pensioenen
Het domein van de pensioenen is bijzonder complex en ondergaat een sterke
invloed, zowel van de wetgeving en de rechtspraak van het Hof, de uiteenzettingen
over de financiering ervan (Globale richtsnoeren voor het economische beleid, Sta-
biliteits- en Groeipact), als van de OCM. Het concurrentierecht is essentieel: enerzijds
onderscheid tussen de niet aan concurrentie onderworpen overheid en de volledig
aan concurrentie onderworpen derde pijler en anderzijds de omschrijving van de
voorwaarden van de tweede pijler om blootstelling aan concurrentie te vermijden.
Sinds het vonnis in de zaak-Albany (C-67/96 Albany International BV v. Stichting
Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie) lijkt het dat het Hof een duidelijke lijn heeft
gedefinieerd voor de tweede pijler en de noodzakelijke voorwaarden heeft bepaald
opdat deze niet onder het dictaat van het concurrentierecht valt (Bosco, 2000).

Ook de EMU kan op de financiering op korte termijn (Stabiliteitspact) en op lange
termijn (kwaliteit van de overheidsfinanciën) inwerken.

In een recent artikel kaartten Pochet en Natali (2005) de pensioenkwestie op
Europees niveau aan en ze analyseerden drie domeinen: de interne markt, de
Muntunie en de stabiliteit van de overheidsfinanciën en de OCM pensioenen.

1.5.3. Gezondheidszorg
Op het vlak van gezondheidszorg zijn de recente arresten van het Hof van Justitie
van belang (McKee et al., 2002). Verder moeten we de nieuwe OCM gezondheids-
zorg en het Stabiliteits- en Groeipact vermelden doorheen de benaderingen in ter-
men van kwaliteit van de overheidsfinanciën, financiering op lange termijn en, meer
in het algemeen, vergrijzing van de bevolking.

Uit deze zeer beknopte opsomming blijkt duidelijk dat de mogelijke invloedskanalen
niet dezelfde zijn voor de drie hier in overweging genomen sociale sectoren. De
pensioenen lijken de grootste invloed te ondergaan; in ieder geval blijkt de hoeveel-
heid aan invloedskanalen en actoren bij de pensioenen het grootst. Om een
eventuele impact te analyseren moeten echter de invloedsmechanismen worden
ontleed.
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2. INVLOEDSMECHANISMEN

Sinds een tiental jaren gaat de aandacht vooral uit naar de gedifferentieerde analyse
van de gevolgen van de Europese integratie voor het beleid en de instellingen van
de lidstaten. Deze aanpak heeft in de recente literatuur de overhand gekregen (voor
een literatuuroverzicht, zie Börzel, 2003, Major, 2005).

Analytisch gesproken bestond deze aanpak er voornamelijk in om de analyse te con-
centreren op de interne gevolgen van het regionale integratieproces en om conver-
genties en verschillen (vaak te wijten aan de vervormende effecten van de nationale
instellingen en het vermogen van de actoren om al dan niet gebruik te maken van
de mogelijkheden die het Europese beleid biedt) vast te stellen of met elkaar te
vergelijken. De meeste auteurs analyseren voornamelijk de nationale variaties van de
effecten van het Europese beleid (Knill en Lehmkuhl, 2002; Haverland, 1999). Deze
nieuwe stroming werd gegroepeerd onder de benaming “europeanisering”. De term
“europeanisering” zelf is echter ook dubbelzinnig, want hij suggereert dat conver-
gentie mogelijk is: “The term ‘Europeanisation’ itself implies a seemingly unavoid-
able, irresistible shift towards a common European Community/European Union
(EC/EU) practice away from traditionally diverse national public policies” (Lodge,
p. 89, 2000).

De term “europeanisering” leidde tot een grote semantische verwarring (Feather-
stone, 2003). De meeste auteurs mogen dan al – om al dan niet expliciete redenen
(doorgaans de moeilijkheid van de opdracht) – verwijzen naar een “top-down/bot-
tom-up”-lus of omgekeerd, de meeste vergelijkende studies kozen echter voor een
“top-down”-aanpak. Daarvoor moeten de verschillende werkzame mechanismen
worden omschreven en gedifferentieerd. Knill en Lehmkuhl (1999) stelden drie
europeaniseringsmechanismen voor. Het eerste is de “positieve integratie” (de EU
schrijft een model voor), het tweede is de “negatieve integratie” (de interne regels
worden onrechtstreeks gewijzigd en wijzigen de “domestic opportunity structure”).
In die zin wijken ze niet al te zeer af van de benadering van Scharpf (1999). Het
derde mechanisme is de “framing integration” (“alter the beliefs and expectations”
van de actoren; zie ook de toepassing die Radaelli (2003) hiervan maakt).

Vervolgens werden verschillende implementatiemechanismen onderscheiden. In de
“downloading”-context identificeerde Radaelli (2000) vier manieren waarmee de lid-
staten op de door de EU aangebrachte wijzigingen reageren. Ten eerste bekijkt hij
de “accommodatie” waarin “downloading” compatibel is met de nationale struc-
turen, alsook met de beleidsinitiatieven, redeneringen en identiteiten; ten tweede,
de “omzetting” waarbij “downloading” in deze domeinen problemen oplevert; ten
derde, wanneer de politieke wil om aanpassingen door te voeren ontbreekt, is er
“inertie”. Ten vierde, “retrenchment”, wanneer de beleidsinitiatieven die in het
nationale systeem moeten worden doorgevoerd, de tegenstand tegen de EU ver-
sterken en wanneer de belangen van de anti-Europese groeperingen ertoe leiden dat
de Europese integratie op losse schroeven wordt gezet.
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Het is belangrijk om zich meer op de strategieën van nationale actoren te concentreren
dan op het niveau van de verplichtingen (zie eveneens Falkner et al., 2005). Börzel
en Risse (2003) onderscheiden gevolgen voor de “processes, policies and institu-
tions”.

Voor de meeste studies is het vertrekpunt het verschil tussen het op Europees vlak
goedgekeurde beleid en het nationale beleid (“misfit”). Volgens deze benadering
zou de druk voor een aanpassing a priori zwakker zijn wanneer er congruentie
bestaat tussen de Europese en nationale beleidsinitiatieven, dan wanneer er diver-
gentie is. De impact wordt gedifferentieerd volgens de duidelijkheid/nauw-
keurigheid van de doelstelling en de sanctiecapaciteit. De veranderingen op mone-
tair vlak steunden op een geïdentificeerd dominant model (Duitsland) en precieze
doelstellingen, bijvoorbeeld de onafhankelijkheid van de nationale centrale banken
(de la Porte et al., 2001). Dat is niet het geval voor de EWS, waarvan de norm-
voorschriften tot verschillende registers kunnen behoren (Barbier, 2002).

De benadering in termen van “misfit” heeft volgens tal van auteurs uiteindelijk een
vrij zwakke voorspellingskracht. Enerzijds kunnen de regeringen het Europese
niveau gebruiken als voorwendsel voor een beslissing die ze tijdens de goedkeuring
van het beleid op Europees niveau reeds hebben genomen, of ze kunnen zelfs
bewust een op nationaal vlak omstreden onderwerp op de Europese agenda plaat-
sen om tegenstand en nationale “veto points” uit de weg te gaan. Een kleine variatie
tussen het Europese en nationale beleid kan overigens leiden tot ingrijpende veran-
deringen op nationaal vlak (Falkner et al., 2005), terwijl een groot verschil in som-
mige gevallen niet tot problemen hoeft te leiden (Bulmer en Radaelli, 2004, pp. 8-9,
Goetz en Hix, 2001, Haverland, 1999, Thatcher, 2004).

Radaelli (2005) vat dit als volgt samen: “All in all, the ‘goodness of fit’ framework is
somewhat excessively structural. There is not enough room for agency”.

De overheersende benadering gaat van het Europese niveau uit om de gevolgen
hiervan te analyseren, maar gaat niet dieper in op de manier waarop het Europese
beleid van tevoren werd opgesteld en goedgekeurd (tenzij dan om te vermelden dat
het zou moeten gebeuren). In dat opzicht vermijden de auteurs de debatten over de
opstelling (“bottom-up”) van de Europese beleidsinitiatieven en over de aard van de
relevante actoren (regeringen, bureaucraten, belangengroepen, enz.), die in de theo-
rieën over de “Europese integratie” centraal stonden.

Mijns inziens is het belangrijk om dit onderscheid tussen “uploading” en “downloading”
verder uit te diepen en nauwkeuriger te omschrijven. Als we een studie maken
van de (re)acties van de lidstaten om op Europees vlak te veranderen en/of even-
wicht te scheppen, kunnen vier gevallen worden onderscheiden die in twee
groepen kunnen worden ondergebracht. De eerste groep bevat twee varianten en
gaat uit van wat de lidstaten op de Europese agenda plaatsen (“uploading proce-
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dure”). De tweede, die eveneens uit twee mogelijkheden bestaat, is een reactie op
Europese beleidsinitiatieven en acties (“uploading procedure” naar aanleiding van
een “downloading”).

2.1. PLAATSING OP DE EUROPESE AGENDA
Het eerste geval is dat waarbij sommige regeringen elementen van hun nationale
agenda op Europees niveau willen projecteren. Deze benadering wordt door de
belangen aangedreven (tegenstrijdige agenda’s vermijden of eigen agenda aan
andere regeringen opdringen). “Member States are not merely passive takers of
European demands for domestic change. They may proactively shape European poli-
cies, institutions and processes to which they have to adapt later. (…) An effective
strategy of maximizing the benefits and minimizing the costs of European policies is
to “upload” national policies to the European level and shape EU policies accordingly”
(Börzel, 2003, pp. 3 en 4). Op sociaal vlak is dat bijvoorbeeld het geval wanneer
sommige sociaal verder ontwikkelde landen sociale maatregelen op de Europese
agenda willen plaatsen teneinde de concurrentie met minder ontwikkelde landen te
beperken (zie Börzel, 2003).

In het tweede geval willen sommige regeringen, ook al zijn ze er op nationaal
niveau niet bepaald bij betrokken, een aantal beleidsinitiatieven op de Europese
agenda plaatsen, in hoofdzaak om ideologische (en politieke) redenen. Dat is
bijvoorbeeld het geval voor het thema “sociale uitsluiting en armoede”, een thema
dat door België en Frankrijk wordt gestimuleerd (men kan moeilijk beweren dat ze
rechtstreeks bij Europese beleidsinitiatieven op dit vlak betrokken waren), maar ook
voor de EWS, die in de eerste plaats de Muntunie (symbolisch) wilde compenseren
(Goetschy en Pochet, 1997).

2.2. REACTIE OP DE EUROPESE AGENDA
Ook hier kunnen twee vormen worden onderscheiden.

De eerste heeft te maken met de niet-verwachte gevolgen van doorgevoerde beleids-
initiatieven en met de rol die sommige Europese instellingen bij deze herinterpre-
tatie kunnen spelen. Dat is vaak het geval wanneer het Hof van Justitie tussenbeide
komt in een domein dat schijnbaar buiten de Europese bevoegdheden lag. We kun-
nen hier verwijzen naar het arrest-Kohl en Dekker op het vlak van gezondheidszorg
of het arrest-Barber inzake pensioenen. Er bestaan twee mogelijkheden. De lidstaten
proberen het effect te beperken/te omgrenzen door het Verdrag te wijzigen
(bijvoorbeeld door de gevolgen van het arrest-Barber in het Verdrag van Amsterdam
te beperken), maar dat geldt tevens voor het Verdrag van Nice, waar een zin werd
toegevoegd om eraan te herinneren dat de lidstaten verantwoordelijk blijven voor
de algemene beginselen waarop ze hun sociale bescherming baseren (vanuit theo-
retisch standpunt kan dat steunen op de ‘principal agent’ aanpak die door Pollack
(2003) werd ontwikkeld). Het alternatief bestaat erin, het antwoord politiek te
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organiseren door de kwestie op Europees vlak te berde te brengen, wat het geval is
voor de OCM Gezondheid (Vandenbroucke, 2002). Vanzelfsprekend kunnen beide
varianten met elkaar worden gecombineerd.

De tweede mogelijkheid kan zich voordoen wanneer het politieke evenwicht op
nationaal vlak verstoord is ten gevolge van een machtsasymmetrie op Europees vlak.
Bijvoorbeeld in het geval van de pensioenen. De dominantie van de ministers van
Economie en Financiën op Europees niveau brengt een reactie teweeg bij de minis-
ters van Sociale Zaken waar het gaat over de sociale aspecten van de overheidspen-
sioenen. Hiermee wil men de visie betreffende de inzet louter in termen van begrotings-
evenwicht op middellange en lange termijn tot stand brengen, zoals voorgesteld in
de Globale richtsnoeren voor het economisch beleid (GREB) (de la Porte en Pochet,
2002; Palier, 2003). Een ander voorbeeld is het feit dat kwalitatieve aspecten van
werkgelegenheid (“better jobs”) op de agenda werden geplaatst, met de bedoeling
de kwantitatieve aspecten van de EWS (“more jobs”) aan te vullen (en in evenwicht
te brengen) (Pochet, 2003).

Op dit vlak zijn er twee dimensies: de belangen komen in het gedrang, aangezien
één groep (de nationale ministers van Financiën) wel eens de bevoegdheid van de
collega’s van Sociale Zaken zou kunnen overnemen. Maar er is ook een politieke
dimensie, met een linkse/rechtse spanning, met de uitwerking van een nieuw domi-
nant denken op Europees vlak.

2.3. “NON-IMPACTS”, CO-EVOLUTIES EN ANDERE GEVOLGEN
Tot slot moeten we ook rekening houden met de nationale dynamiek, die niet of
slechts in beperkte mate de invloed van het beleid van de Europese Unie ondergaat.
De actoren die met de Europese voorschriften rekening zouden moeten houden,
kunnen ze gewoonweg negeren. Dat is het geval in de meeste landen waar de
sociale partners collectief onderhandelen. De EWS gaat voornamelijk de “Europese
deskundigen” van de organisaties aan en heeft geen rechtstreekse greep op de
nationale onderhandelaars. Ofwel ondergaan ze er slechts onrechtstreeks de invloed
van en leggen ze niet noodzakelijk de link. Het Stabiliteits- en Groeipact bijvoor-
beeld, dat de lidstaten een begrotingsevenwicht op middellange termijn moet
geven, kan onrechtstreeks invloed uitoefenen op de financiering van de sociale
bescherming, maar de actoren op dit domein linken deze Europese verandering niet
aan de debatten over het beleid dat op dit vlak wordt gevoerd (2). In dit verband is
het interessant om op te merken dat de meeste vergelijkende studies inzake sociale
bescherming en de evolutie ervan in de verschillende landen van de EU absoluut
geen rekening houden met de effecten van het Europese niveau (Palier, 2003).

(2) Ik dank Philip Manow voor het feit dat hij dit punt heeft gesuggereerd.
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Er doet zich ook een horizontale verspreiding (door imitatie) voor, fenomeen dat
niets aan Europa verschuldigd is. Kvist (2004) toont aan hoe de Deense hervormin-
gen op het vlak van werkloosheid en activering door Finland en Zweden werden
overgenomen, zonder dat naar de EWS werd verwezen.

De recente analyse van Olsen (2002, p. 21) is bijzonder nuttig omdat ze de idee van
co-evolutie toevoegt: “In order to understand European dynamics it is therefore like-
ly that we will need a basic frame allowing several different types of simultaneous
processes of change and a pattern of mutual adaptation among co-evolving institu-
tions. (...) This complexity may also explain why students of European transforma-
tions have often observed that the dynamics of change takes the form of mutual
adaptation among co-evolving institutions at different levels and sectors of gover-
nance; still, they have tended to ignore the observation in their model-building
efforts”.

Wat de “top-down”-analyse verder nog wordt verweten, is het feit dat andere oorza-
ken van veranderingen systematisch worden ondergewaardeerd en dat de ver-
plichtingen worden overgewaardeerd (Goetz, 2001). We stellen vast dat in een
nieuwe golf van studies een vergelijkende analyse wordt gemaakt van de impact van
de OESO en de EU (Casey, 2005).

2.3.1. Evaluatie
In dit gedeelte hernemen we de eerder in deze bijdrage uiteengezette elementen en
passen we ze toe op België, en dan in het bijzonder op de sociale bescherming. Het
gebrek aan bronnen bemoeilijkt echter de analyse. In vergelijkende werken wordt
België zelden vermeld, maar in studies over de europeanisering komt ons land nog
minder aan bod (Beyers en Trondal (2004) over de ambtenaren en Beyers en Bursens
(2006) over de Belgische federale staat vormen daarop een uitzondering). Ik maak
hier gebruik van studies die ik zelf voor andere doeleinden heb gerealiseerd. 

Het eerste aspect dat wordt geanalyseerd, is de impact van de EMU (Pochet, 2004).
Heel wat auteurs waren van oordeel dat de EMU en het Stabiliteitspact een behoor-
lijke impact hadden op de financiering van de sociale bescherming. 

Vervolgens bespreken we het geval van de EWS. De onderliggende logica ter ver-
klaring van een mogelijke impact is het feit dat de doelstelling van een werkgelegen-
heidspercentage van 70% in het bijzonder op België betrekking heeft, aangezien het
sociale pact dat aan de basis lag, niet ging over werk tegen elke prijs, maar wel over
de verdeling van de productiviteitswinst (ten voordele van de mannelijke werkne-
mers). Verder onderzoeken we de gegevens over de aanbevelingen. Tot slot gaan
we ook dieper in op de rol die de vakbonden op Europees en nationaal vlak spelen.
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2.3.2. Impact van het Stabiliteitspact
Op basis van de beschikbare statistische gegevens bestuderen we de gemeenschap-
pelijke dynamiek die (reeds) uit de cijfers kan worden afgeleid. We gebruiken daar-
voor drie types van gegevens. Ten eerste, de uitgaven in delen van het bbp. Dit is
een zwakke indicator, maar de bedoeling is om na te gaan of er zich sinds 1990 en
de lancering van de Muntunie belangrijke en congruente veranderingen hebben
voorgedaan. Ten tweede moeten gedeeltelijk de tabellen inzake de overheidsschuld
en inzake het overheidstekort bijeengebracht worden. Als argument geldt dat de cri-
teria van Maastricht de fiscale houding van de lidstaten zouden hebben gewijzigd.
Om onze gegevens te toetsen voegen we aan onze steekproef andere bismarcki-
aanse landen toe.

TABEL 1: TOTALE SOCIALEZEKERHEIDSUITGAVEN ALS AANDEEL VAN HET BBP (1980-2001)

1980 1985 1990 1995 2000 2001

EU15 21,9 23,5 24,4 27,1 26,2 26,4
België 25,3 26,4 25,1 26,6 25,2 25,9
Duitsland 25,7 25,6 24,4 27,8 28,5 28,7
Spanje 17,1 19,0 19,4 21,4 19,7 19,6
Frankrijk 24,5 27,3 26,5 29,0 28,3 28,5
Italië 18,2 21,4 23,7 23,9 24,3 24,5
Nederland 28,9 30,6 29,6 29,2 25,7 25,8
Oostenrijk 26,2 27,2 26,3 28,9 27,5 27,6
Portugal 11,0 12,8 14,6 20,1 20,5 21,0

Bron: Eurostat.

Aan de hand van deze gegevens kunnen geen duidelijke gevolgen worden onder-
scheiden. Wanneer we de zuiderse landen, die volgens sommigen aan een inhaal-
manoeuvre bezig zijn, beschouwen, dan merken we een sterke stijging voor Portugal,
een matige stijging voor Italië en een beperkte stijging voor Spanje. Spanje is een
interessant geval, aangezien dit land blijkbaar het meest de invloed van het Europese
denken heeft ondergaan (beperking van de welvaartsstaat, inkrimping van het over-
heidstekort, stijging van de werkgelegenheidscijfers).

Ook voor de “rijpere” bismarckiaanse landen worden tegenstrijdige evoluties vast-
gesteld: een daling voor Nederland, maar voor Duitsland en Frankrijk een stijging en
voor België en Oostenrijk een relatieve stabiliteit van de uitgaven als aandeel van het
bbp.

Laten we het nu hebben over het overheidstekort.
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Voor twee landen stellen we een radicale verandering vast: België en Spanje. Voor
België is dat het gevolg van een buitengewone overheidsschuld. De inkrimping van
het tekort kan echter niet in verband worden gebracht met een daling van het
niveau van de uitgaven voor sociale bescherming. Op dit belangrijke punt had ik
reeds gewezen in mijn hoofdstuk over België in het boek van Ross en Martin aan-
gaande de impact van de EMU op het Europese sociale model. Ik was tot de con-
statatie gekomen dat de invloed van de EMU op de Belgische sociale bescherming
uitermate beperkt was (Pochet, 2004). De recentste macrogegevens bevestigen dan
ook deze analyse. De inkrimping van de overheidsschuld en het strikt naleven van
de criteria van Maastricht hebben niet tot de ontmanteling van de Belgische sociale
zekerheid geleid.

Eerste conclusie. Het is moeilijk om de link te leggen tussen de evoluties van de
overheidsschuld en de evoluties van de uitgaven voor sociale zekerheid. Dat
betekent evenwel niet dat er geen link is. De effecten kunnen zich pas op latere ter-
mijn voordoen. De parametrische pensioenhervormingen hebben effect op middel-
lange/lange termijn (10/20 jaar) (Pierson, 2004). Het enige land dat de Europese
keuzes strikt blijkt te hebben toegepast, is Spanje (dat ook een voorstander van het
Stabiliteitspact is). Frankrijk en Duitsland pogen om de spelregels aan te passen
(“uploading”), met enige vorm van succes (zonder te worden gesanctioneerd voor
duidelijk afwijkend gedrag). Het nieuwe Stabiliteitspact maakt het overigens
mogelijk om rekening te houden met bepaalde pensioenhervormingen (onder druk
van Polen, Zweden en Duitsland). Pensioenhervormingen voor een groter privéaan-
deel zijn budgettair gesproken immers duur op korte termijn (we spreken ons hier
niet uit over de effecten op middellange en lange termijn, die volgens de aanhangers
van de liberale orthodoxie positief zouden moeten zijn).

2.3.3. Impact van de EWS
De mogelijke impact van de EWS kan worden gemeten door een blik te werpen op
de aanbevelingen. Dat is immers het meest zichtbare werkmiddel en krijgt ook de
grootste aandacht, aangezien de Europese Commissie de opvolging van haar aan-
bevelingen verzekert en de lidstaten ook worden geacht er in hun actieplan op te
reageren. Als basis hebben we de aanbevelingen van 2003 genomen, aangezien de
structuren en doelstellingen later zouden wijzigen, met het nieuwe “streamlining
process” (Pochet, 2005).

De Commissie legde in juli 2003 aan de lidstaten haar aanbevelingen voor betref-
fende de tenuitvoerlegging op nationaal vlak van de EWS. Zelfs al is het aantal aan-
bevelingen nagenoeg onveranderd gebleven – iets meer dan 50 (voor 2003 zijn er
55) sinds de eerste aanbevelingen van 1999 –, moeten we toch de volgende twee
vaststellingen maken. Ten eerste neemt het aantal aanbevelingen dat aan elk land
wordt gericht, af. Voor de andere jaren varieerde dit aantal van twee tot zes, daar
waar het voor dit jaar tussen drie en vijf ligt. Drie landen krijgen er vijf, vier krijgen
er vier, en acht (de meerderheid) krijgen er drie.
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Ten tweede worden ze op een meer gestandaardiseerde manier voorgesteld, zodat
ze volgens grote thema’s kunnen worden gegroepeerd. Op die manier konden we
de onderstaande tabel opstellen.

TABEL 3: AANBEVELINGEN PER THEMA EN PER LAND

Bron: Raad van de Europese Unie (2003).

Interessant is het feit dat de thema’s die in 2003 tot het meeste aanbevelingen aan-
leiding geven, in tegenstelling tot wat we zouden kunnen denken, niet de activering
of inkrimping van de arbeidskosten zijn, dan wel, in volgorde, gelijke kansen voor
mannen en vrouwen (tien aanbevelingen), actief ouder worden (tien) en levenslang
leren (negen). Niettemin mogen we niet zomaar tot groeperen overgaan: de aan-
bevelingen inzake gelijke kansen voor mannen en vrouwen bijvoorbeeld kunnen
gebaseerd zijn op de verschillen in loon, de discriminatie inzake toegang tot de
arbeidsmarkt of nog het gebrek aan kinderopvang. De aanbevelingen die zijn
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ondergebracht onder “werken lonend maken”, kunnen betrekking hebben op de
arbeidskosten in het algemeen, op de kosten voor ongeschoold of laaggeschoold
werk of het inkomensverschil tussen uitkeringen en minimumloon.

Op basis van de elf categorieën die de Commissie voor haar rapport van 2003 heeft
gebruikt, hebben wij de aanbevelingen van de voorbije drie jaar (2000, 2001 en
2002) opnieuw doorgenomen en ze volgens deze nomenclatuur geklasseerd (Raad
van de Europese Unie, 2000, 2001 en 2002).

TABEL 4: GECUMULEERDE AANBEVELINGEN 2000-2003 (3)

Bron: Eigen berekeningen op basis van de aanbevelingen van 2000, 2001, 2002 en 2003.

Wanneer de aanbeveling in verschillende categorieën kon worden geklasseerd, hebben we in de
mate van het mogelijke de keuze van de Commissie voor haar klassement van 2003 gerespecteerd. Er
bestaat immers een vorm van continuïteit in de boodschap die de aanbevelingen inhouden, wat onze
taak heeft vereenvoudigd. Niettemin is deze keuze niet volledig bevredigend en beklemtoont ze de
vele betekenissen die de aanbevelingen kunnen hebben. Een deconstructie van elke aanbeveling om
met elke dubbele of zelfs drievoudige betekenis rekening te houden, had echter tot nog meer ver-
warring kunnen leiden: hoever kunnen we gaan bij het ontleden van de aanbevelingen? Moeten we
ze afwegen (bijvoorbeeld: een aanbeveling die uit verschillende lijnen bestaat en gaat over levenslang
leren, en waarin in één zin de betrokkenheid van de sociale partners wordt vermeld: telt deze aan-
beveling dubbel?)? Die keuze zou in maar al te veel gevallen wel eens van onze subjectiviteit kunnen
afhangen. Daarom hebben we er de voorkeur aan gegeven om de keuze van de Commissie te
respecteren en geprobeerd haar klassement te gebruiken, ook al zouden wij in sommige gevallen de
aanbevelingen niet noodzakelijk op dezelfde manier hebben geklasseerd.
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In vier jaar tijd werden 42 aanbevelingen uitgevaardigd aangaande gelijke kansen
voor mannen en vrouwen en alleen België en Frankrijk kregen nooit een aanbeveling.
Er waren 34 aanbevelingen voor onderwijs en levenslang leren (alleen Zweden,
Denemarken en Finland kregen nooit een aanbeveling) en werk lonend maken
(Verenigd Koninkrijk, Ierland en Portugal kregen er nooit één). “Actief ouder wor-
den” komt op de vierde plaats (Portugal, Spanje, Ierland en Nederland kregen nooit
een aanbeveling). Preventie en activering tot slot komen op de vijfde plaats. Zwe-
den, Portugal, Nederland, Luxemburg, Ierland, Denemarken en Oostenrijk kregen
op dit domein vier jaar lang geen aanbeveling. Dat bevestigt ruimschoots dat het
thema van de inzetbaarheid, dat zozeer als algemene doelstelling van de EWS naar
voren wordt geschoven, slechts enkele lidstaten, en België in het bijzonder, beoogt.
In totaal kregen acht lidstaten aanbevelingen betreffende de thema’s “aanpas-
baarheid” en “ondernemingszin”. Voor elk van deze thema’s werden in vier jaar tijd
twaalf aanbevelingen uitgevaardigd, dat wil zeggen twee minder dan voor “sociaal
partnership”.

Dit algemene resultaat – dat met de nodige methodologische voorzichtigheid moet
worden geïnterpreteerd, zoals hierboven reeds werd vermeld – is toch uitermate
verrassend en druist in tegen de intuïtie. Sinds 2000 maken de aanbevelingen met
betrekking tot het thema “preventie en activering” geen deel meer uit van de eerste
drie categorieën, wat het aantal aanbevelingen betreft. Gelijke kansen voor mannen
en vrouwen daarentegen staat nog steeds op de eerste of tweede plaats. Dat kan
erop wijzen dat het discours rondom de inzetbaarheid zo sterk is dat er voor de
tenuitvoerlegging geen specifieke aanbevelingen hoeven te worden geformuleerd.
Het is in zekere zin in de nationale agenda geïntegreerd. De verplichtingen zijn met
andere woorden gedeeltelijk door de actoren geschapen (zoals de activering), terwijl
andere aspecten, zoals gelijke kansen voor mannen en vrouwen, van geen enkele
strategische toe-eigening door de centrale actoren (bijvoorbeeld de vrouwenlobby
of de feministische bewegingen, die op een andere agenda staan) het voorwerp uit-
maken. Slechts enkele landen worden expliciet en herhaaldelijk beoogd: Duitsland,
België, Frankrijk, Italië, maar ook het Verenigd Koninkrijk. Deze zelfde landen, maar
dan zonder het Verenigd Koninkrijk, hebben ook het hoogste aantal aanbevelingen
voor actief ouder worden. Uit de analyse van de gecumuleerde aanbevelingen van
België blijkt echter duidelijk dat drie centrale aspecten van ons systeem worden
bedoeld: actief ouder worden (lees: de brugpensioenen), preventie en activering en,
tot slot, de uitkeringen (werken voordeliger maken).

In een vorige bijdrage hebben we aangetoond dat het systeem van Europese aan-
bevelingen inzake werkgelegenheid vanaf het begin in strijd was met de traditionele
Belgische visie over de sociale beleidsvoering (Pochet en Goetschy, 2000). De
eerste reacties waren over het algemeen negatief. Jadot, destijds Directeur-generaal
van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wees elk jaar opnieuw op de
Europese risico’s voor het behoud van het traditionele Belgische model. Wat nog
interessanter is, is het feit dat de Belgische actoren binnen het Europees comité
voor de werkgelegenheid (dat wil zeggen de Belgische delegatie, voorgezeten door
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diezelfde Jadot), samen met de Fransen, worden beschouwd als de leiders van de
groep van landen die de EWS willen uitbreiden (Mailand, 2005; deze gegevens wer-
den bevestigd door onze interviews, die evenwel minder systematisch zijn dan die
van de genoemde auteur). Een gedeeltelijke verklaring kan eventueel worden
gevonden in de studies over de vertegenwoordiging in Europa, die aantonen dat de
Belgische ambtenaren vaker supranationalistisch zijn dan die van andere landen
(Beyers en Trondal, 2004).

3. ROL VAN DE VAKBONDEN

De eerste twee deelaspecten waren vooral op het beleid gericht; onze derde
beknopte analyse situeert zich aan de zijde van de actoren. België in het bijzonder
en de bismarckiaanse welvaartsstaten in het algemeen kunnen worden omschreven
volgens de belangrijke rol die de sociale partners spelen bij de administratie van de
sectoren van de sociale bescherming, zelfs al kan deze participatie verschillen
naargelang het gaat over de gezondheidszorg, de werkloosheid of de pensioenen
(Vanthemsche, 1994).

Het is moeilijk om de rol van de vakbonden op nationaal en Europees niveau met
elkaar te vergelijken, aangezien de EU geen staat en al zeker geen welvaartsstaat is.
Bovendien moeten er geen fondsen (werkloosheid, pensioenen) worden beheerd
(als we de structuurfondsen uitsluiten). Dit gezegd zijnde, de rol van de vakbonden
op Europees niveau is beperkt en hun bijdrage tot de uitwerking van het Europese
denken aangaande de hervormingen (de modernisering) van de welvaartsstaat is
relatief marginaal.

In een recent artikel toont Natali (2005) aan dat, ook al hebben de Europese sociale
partners regelmatig contacten met het Bureau van het Europees Comité voor sociale
bescherming, ze toch niet deelnemen aan de discussies in plenaire vergadering. Ze
werden slechts tweemaal uitgenodigd. Het voorstel om hun een permanente waarne-
merszetel te geven, werd door de Commissie en de meeste lidstaten verworpen.

Hetzelfde geldt voor de betrekkingen met de Raad voor Sociale Zaken, waar de
sociale partners in het beste geval worden gehoord vóór de zitting van de Raad.

De enige stap vooruit van de voorbije jaren is de tripartiete vergadering, vóór de
Europese Lenteraad, van de Europese sociale partners, het voorzitterschap van de
Unie en de Commissie.

Het is dan ook overduidelijk dat de vakbonden structureel gezien minder toegang
hebben tot de Europese besluitvorming dan dat ze op nationaal niveau hebben, en
dan in het bijzonder in België (of in andere neocorporatistische landen). Dan rijst de
vraag of dit “in fine” enige impact heeft op nationaal niveau.
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In de eerste plaats moeten we vaststellen dat dit participatietekort op Europees
niveau gedeeltelijk wordt gecompenseerd op nationaal niveau, waar de sociale part-
ners, verenigd in de Nationale Arbeidsraad, alle documenten krijgen die in het
Comité voor sociale bescherming en het Comité voor de werkgelegenheid werden
besproken, en dat de Belgische vertegenwoordigers bij deze Comités regelmatig de
debatten bespreken. Zij zijn in Europa met andere woorden het best geïnformeerd.

Het antwoord inzake de gevolgen is bijzonder complex en de gevolgen zouden
wellicht minder groot zijn voor de processen zelf dan voor de inhoud van het pu-
blieke discours. Het Europese denken waardeert het sociale partnership op nationaal
niveau, de ondertekening van sociale pacten, de bi- en tripartiete structuren, de
beraadslaging ex ante en, globaal gesproken, beraadslaging en overleg. Daartegen-
over staat dat ze slechts beperkt toegang hebben tot de Europese discussie (die
bovendien vaak uitgaat van groepen die banden hebben met de Ecofin-raad). In feite
wordt hun gevraagd om deel te nemen aan de uitvoering van hervormingen waartoe
ze niet of slechts zeer weinig hebben bijgedragen, teneinde de inhoud ervan te
bespreken. We kunnen dit echter koppelen aan de evolutie, in België, naar het tri-
partiete overleg (Reman, 2005), maar ook aan de ontwikkeling van instellingen die
buiten de controle van de sociale partners vallen, zoals het hoog comité voor de
werkgelegenheid of het Verouderingscomité. Deze eerder technische organen
moeten proberen om een gedeelde diagnose op te maken, maar ook om de “veto
points” van de vakbonden te omzeilen.

Jadot had in zijn inleiding bij het Belgische rapport over de werkgelegenheid in
1999 reeds terecht vastgesteld: “Dat betekent tevens dat de ruimte die beschikbaar
is om de sociale aangelegenheden hier bij ons in te richten volgens onze eigen ken-
merken, daardoor zeer sterk werd beknot” (Jadot, 2000, p. 16); “De vraag is in
welke mate het Europese kader voortaan de spelregels heeft bepaald en het debat
enigszins heeft afgesloten” (Jadot, 1999, p. 36).

CONCLUSIE

Er zijn voor het nationale beleid heel wat Europese invloedskanalen en er bestaan
verschillende mechanismen. Zoals we hebben aangetoond, moeten we rekening
houden met fenomenen als “uploading” en “downloading”, op gevaar af slechts
een beknot gedeelte van de geschiedenis weer te geven. Verder moet rekening wor-
den gehouden met de cumulatieve maar zo onvolledige effecten die op de verschil-
lende beleidsgemeenschappen inwerken. We mogen met andere woorden “soft
law” en “hard law” of rechtstreeks en onrechtstreeks effect niet tegenover elkaar
stellen, maar moeten inzien in welke zin ze met elkaar worden gecombineerd.

Nadat we geprobeerd hebben om de verschillende invloedsvormen af te bakenen
(rechtstreeks, onrechtstreeks, (on)opzettelijk, niet-verwacht), hebben we in het
derde gedeelte kort de gevolgen van de EMU geanalyseerd voor de overheidsfinan-
ciën en de uitgaven van de sociale zekerheid. Daaruit blijkt, voor België maar ook
voor de andere bismarckiaanse staten, dat er geen duidelijk zichtbaar rechtstreeks
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effect is. Maar ook al kunnen we uit de cijfers geen invloed van het Stabiliteitspact
op de totale pensioenuitgaven vaststellen, toch mogen we niet besluiten dat er geen
invloed is. De herziening van het Stabiliteits- en Groeipact houdt immers, op zijn
minst, rekening met de privatisering van de pensioenen (overgang van de eerste
naar de tweede pijler). Tegen onze intuïtie in, lag de Europese invloed misschien in
het feit dat deze overgang naar een grotere privatisering werd beperkt, wat som-
mige actoren ertoe heeft gebracht om de Europese regels te wijzigen. In die zin
geeft de studie van de cijfergegevens ons slechts een gedeelte van het verhaal en is
het noodzakelijk om ze aan te vullen met casestudy’s waaruit kan worden afgeleid
dat de nationale actoren de verplichtingen herinterpreteren. Jammer genoeg zijn
deze voor België zeer beperkt in aantal (Pochet, 2004; Pochet en Goetschy, 2000;
Conter, 2004). De EU was niet de oorzaak van de verandering waarnaar Pierre
Reman (2005) verwees en die erin bestond om niet langer de inkomsten aan de
behoeften aan te passen, dan wel de diensten en de uitkeringen aan de inkomsten.
De verandering was wel het voorwendsel om de voorafgaande consensus te con-
solideren en elke mogelijke andere aanpak te blokkeren.

Op het vlak van de EWS verschillen de Europese aanbevelingen duidelijk van ons
traditionele model (stijging van de werkgelegenheid tegenover verdeling van de pro-
ductiviteitswinst). Bovendien is het duidelijk dat met de aanbevelingen vooral deze
“Belgische bijzonderheden” worden bedoeld, waaronder ook het lage percentage
werkende 55-plussers. De ideeën zijn in België doorgesijpeld, ook al bestonden ze al
gedeeltelijk. Maar uit de reacties van de vakbonden op het Generatiepact van de
regering blijkt dat hun leiders en vooral de basis niet konden worden overtuigd.
Derhalve is er voor deze punten, om het met de bewoordingen van Vivien Schmidt
(Schmidt en Radaelli, 2004) te stellen, een gebrek aan “coördinatiedenken” (de ver-
schillende sectorale elites komen over de aard van het probleem tot een
overeenkomst) en meer nog aan “communicatief denken” (deze vaststelling wordt
verspreid naar en gedeeld door de bevolking).

Tot slot zijn de actoren nog steeds op post, zelfs al stellen we een toenemende
invloed van de staat vast (Reman en Pochet, 2005) bij de omschrijving van de pro-
blemen en de oplossingen. Zelfs als de intensiteit duidelijk verschillend is, houdt het
proces waarbij de vakbonden (of hun leiders) steeds meer als actoren van het elders
bepaalde overheidsbeleid worden beschouwd, gelijke tred. Het Europese discours
houdt wel degelijk in dat wordt meegewerkt, maar alleen aan de uitvoering van de
beleidsinitiatieven en niet aan de uitwerking ervan. Als we de gevolgen met elkaar
cumuleren, dan merken we dat de Europese Unie, via verschillende kanalen – en
dan hebben we het in deze bijdrage nog niet eens in detail gehad over de gevolgen
van de richtlijnen of van de vonnissen van het Hof van Justitie – een aanzienlijke
impact heeft door voorafgaande akkoorden te bekrachtigen, zo niet te bevriezen
(EMU), door nieuwe ideeën in te geven (EWS) en de sociale partners te marginali-
seren voor wat hun participatie in de omschrijving van de oplossingen betreft.

(Vertaling)
____________
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LE COEUR D’HYBRIDE

DOOR PIERRE VANDERVORST

Administrateur-generaal, Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

(Bij wijze van algemene conclusies * bij de 19e Journées Juridiques Jean Dabin
“Welk socialezekerheidsmodel voor het België van morgen?”)

– 60e verjaardag van de Belgische sociale zekerheid en de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid –

“De onbereikbare ster bereiken.”
Jacques Brel, La quête

“Wie zich nooit op een punt bevond waarop alles
onzeker leek, zal nooit enige zekerheid verwerven.”

Konrad Fiedler, Aforismen

“Waarom belang hechten aan wat een einde heeft?
Het uur dat over zestig jaren

daar zal zijn, is nu hier vlakbij mij.
Ik houd niet van wat wordt voorbereid,

nadert, gebeurt, en dan niet meer is.
Ik wil een bezit, een droom, een

hoop tot slot die altijd 
vóór mij, over mij is, groter 
dan mijn verwachting zelf,

groter dan al wat langskomt.”
Senancour, Oberman

* Deze tekst diende ter ondersteuning van de toespraak die Pierre Vandervorst op 17 december 2005
hield in het Montesquieu-auditorium van de Rechtsfaculteit van de UCL (Louvain-la-Neuve). De refe-
renties en voetnoten dateren van die periode.
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1. WIJ ZIJN EEN DRAAD…

Dames en heren, geachte collega’s,

Ik zal er geen doekjes om winden.
Voor de taak die mij werd opgelegd, eigen ik mij deze gedachte van Paul Valéry (1)
toe, op gevaar af ze te vervormen: “de dwaasheid zit hem in een besluit te vormen.
Wij zijn een draad en we willen het stramien kennen […]. Welke enigszins sterke
geest, te beginnen bij Homerus, heeft besloten? Laten we genoegen nemen met het
schilderij; dat is net zo goed”.

Voor mijn “niet-conclusie” zijn er twee grondige redenen.

De eerste is dat we het schilderij (2) hebben: een genuanceerd drieluik van wat
moet worden behouden. Het zijn de drie panelen die voor de pauze werden
geschetst aan de hand van eindrapporten, een waarheidsgetrouwe samenvatting van
de multidisciplinaire werkzaamheden van onze drie workshops; het zijn drie smelt-
kroezen waarin voorbereidende documenten, inleidende rapporten, mondelinge
gedachtewisselingen, in elkaar overgaande bedenkingen zich als stilstaande beelden
hebben aangeboden voor een korte, middellange of lange reeks van opnames over
een materie, voor een film die niet meer is dan beweging, verandering, voornemen
tot beweging, voornemen tot verandering, nood aan beweging, nood aan verande-
ring, en die in de weerhouden golven overgaat:
� de paradigma’s en waarden of het betwijfelen daarvan (nieuwe verwachtingen?);
� de bijdragen, verstrekkingen, financiering, dekkingen en concepties van solidari-

teit die werden uitgedrukt;
� de randgebieden van de governance, tussen mondialisering, europeanisering en

regionalisering in, maar ook de daaruit afgeleide democratische herpositionering.

De banden, de bruggen tussen de door u bewerkte productie- en discussieruimtes,
de confrontatie met de ervaringen, zekerheden, vraagstellingen, suggesties, de
ondernomen uitwisseling van kennis in dit veld van de sociale zekerheid, een veld
dat op zich waanzinnig complex, uitermate veelsoortig, van een intense gemengde

(1) In een brief aan zijn vriend Louis Bouilhet, op datum van 4 september 1850.
(2) De verleiding is groot om te vergelijken met het schilderij Mon Oncle le Jurisconsulte, Brussel,
Volksbibliotheek, 1886, pp. 5 e.v., In zijn roman Mon Oncle le Jurisconsulte, ook “Le Jardinier”
genaamd, suggereert auteur Edmond Picard in een deel van zijn werk dat hem moreel niet veroor-
deelt, om samen met hem even terug te blikken, zoals ook wij hebben gedaan (p. 39: “Verjong het
huidige tijdperk met zestig jaar”) en om in het Zoniënwoud samen met de broer van zijn vader een
bevriend schilder te ontmoeten die probeert om een veld in een doorsnede te vatten die sommigen
doet denken aan “kleuren, lijnen, het pittoreske, de harmonie daarvan” (p. 46), en bij anderen dan
weer “contracten en rechten” oproept ibid.; zie. de pp. 44-54 voor een les over “het Recht”; zie
onder meer p. 50, waar “een rechtsgeleerde langskomt, blijft staan, kijkt en waar rondom het huurrij-
tuig plots rechten opstijgen, net als een zwerm vogels!”).
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rijkdom, controversieel, alom betwist is, die banden, die bruggen, de vooruitzichten
die ze oproepen, laten geen ruimte voor een geïmproviseerde synthese, nemen
geen genoegen met een vluchtig oordeel of met kant-en-klaaralgemeenheden en
beschouwingen die ik bij veronderstelling van tevoren zou hebben uitgebroed.

Maar laten we het bij het drieluik houden.

De tweede reden is de actie, de actie of het werk van alledag dat, net zoals ik, in
feite de gevangene is van het thema, het werkterrein dat u tijdens deze 19e
Journées Juridiques Jean Dabin (Studiedagen) wetenschappelijk en nauwgezet hebt
geanalyseerd. Deze betrokkenheid bij de actie, die heel wat beschikbaarheid vergt,
verhindert “meestal” (3) dat “voor het schrijven een voldoende grote innerlijke rust”
wordt gevonden, berooft u van “schrijftijd” of gunt u slechts bij vlagen momenten
voor een illusie van schrijven, momenten voor “gelegenheidswerken”, zoals die toe-
spraken die zich aan u opdringen of die u onbezonnen op u hebt genomen.

*

Wat is bijgevolg de betekenis van mijn aanwezigheid in dit stadium van het pro-
gramma? Wat voor nuttigs kan ik nog toevoegen aan alles wat hier werd voorge-
steld, gezegd, besproken, gerapporteerd? Wat kan ik nog toevoegen zonder naast de
kwestie te zitten? 

Ik verwijs nogmaals naar Paul Valéry:
“Wij zijn een draad,” fluistert hij ons in. Ik ben een draad. En de instelling die ik ver-
tegenwoordig, is een draad.

Over de eerstgenoemde zou ik graag enkele woorden zeggen voor wat mijn band
met Albert Delpérée betreft; hij was professor, secretaris-generaal en de man aan
wie eindelijk evenveel eer werd betuigd als zijn betekenis voor de Belgische sociale
zekerheid groot is.

Wat de laatstgenoemde betreft, zou ik u ervan willen overtuigen dat u deze tijdens
uw Studiedagen als een controleleidraad beschouwt. De ervaring van de Instelling
die net als de sociale zekerheid haar 60e verjaardag viert en als geen ander met deze
laatste wordt vereenzelvigd, de ervaring van de RSZ is immers een ervaring die mis-

(3) Ik sluit me hier met nog meer terughoudendheid aan bij wat François Mitterand in fraaiere
bewoordingen aan Elie Wiesel toevertrouwde in het prachtige boek Mémoire à deux voix, Parijs,
Edit. Odile Jacob, 1995, pp. 162-163: “Zonder eenheid van geest, alleen mogelijk gemaakt door een-
heid van tijd, kunnen we niet schrijven – en dat weet u beter dan wie ook. Welnu, meestal verhin-
dert de actie mij dat ik voldoende innerlijke rust vind. Schrijven, nadenken met een vel papier voor
me en de pen in de hand, vraagt tijd (…). Er is een tijd voor actie en er is een tijd voor schrijven. Toch
is het mogelijk om ze te verenigen in gelegenheidswerken: toespraken, nota’s gericht aan mijn mede-
werkers, inleidingen bij werken”. François Mitterrand zegt over de actie ook (p. 161) dat ze “een bij-
zondere vorm van cultuur is. Er bestaat ook een wetenschap van de actie: deze behandelt, bestuurt,
beheert het dagelijkse gegeven.”
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schien wel geen door mijn toedoen vermoorde “algemene conclusies” kan herop-
wekken, maar er wel een virtuele schets van kan zijn; naar mijn mening kan deze
ervaring ons, u er vooral toe dwingen om een geschiedenis, een ontwikkeling, een
aan de gang zijnd administratief leven te confronteren met de kritische en futuris-
tische intelligentie waarop een beroep wordt gedaan en die gedurende drie uitzon-
derlijk intense en kwaliteitsvolle dagen wordt verenigd en ter sprake gebracht.

*

Eerst wil ik het hebben over de draad die ik ben. Tijdens mijn loopbaan, die stilaan
wordt afgesloten, is Albert Delpérée aanwezig vanaf het begin, vanaf de tijd toen ik
als jong ambtenaar mijn eerste stappen zette en mij waagde aan juridische commen-
taren. Hij is mijn eerste secretaris-generaal en mijn eerste hiërarchische censor. In
een brief van 22 april 1968 afkomstig van de Koningsstraat 123, schrijft de baas van
het Ministerie van Sociale Voorzorg aan Michel Magrez, adjunct-administrateur-gene-
raal van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor de Werknemers, waar ik bestuurs-
secretaris (4) was, dat hij “met veel belangstelling de uiteenzettingen over het nieuwe
gezinsbijslagstelsel heeft gelezen”, ik had deze uiteenzettingen voorbereid en
gecoördineerd voor het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (5). Toch
meent hij “een opmerking” te moeten maken: “Is volgens Pierre Vandervorst de laat-
ste paragraaf van pagina 131, in zijn huidige vorm, absoluut noodzakelijk? Het
behoort niet tot de traditie dat een beambte kritiek geeft op de wetgever. Ongetwij-
feld is de gedachte correct geformuleerd. In het belang van de auteur zelf zou ik
voorstellen dat hij zich minder direct uitdrukt. De Franse taal bevat voldoende ele-
gante termen om hetzelfde op een andere manier te verwoorden. Ik publiceer zelf
in voldoende mate om te weten wat de grenzen zijn van wat mag worden gezegd.
Misschien oordeelt Pierre Vandervorst dat het nuttig is om het advies van een ‘oud-
gediende’ op te volgen.”

Waarover ging het? Over mijn ontwerp voor een eindbeoordeling, een ontgooche-
ling, van een genummerd koninklijk besluit (nr. 68) van 1967 tot wijziging van,
onder andere, het kinderbijslagstelsel voor loonarbeiders en gelijkgestelde perso-
nen. Ik eindigde deze beoordeling met de volgende qua stijl nog onbehouwen zin:
“Net zoals de fabel van de berg, hebben de bijzondere machten met veel lawaai
beschikkingen gebaard die geen enkel parlement ooit zou hebben geweigerd, ... ze
hebben een muis gebaard, maar een laboratoriummuis waarop ten minste de alge-
mene uitkeringen zullen worden uitgeprobeerd.”

(4) Later spreekt men van “adjunct-adviseur”, nu van “attaché”.
(5) Deze teksten worden opgenomen in een speciale editie, in mei 1968, van het Belgisch Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid, met een inleiding van Michel Magrez (pp. 709-710) en opgesteld, met enige
kritische beschouwingen ten overstaan van het werk van de regering, met de medewerking van mijn
eerste federale collega’s: Maurice Wynants, Willy Carmeliet, Guy Godenne, Henri Tomsin, Suzanne
Vergucht en Félix de Bue.
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Op 29 april 1968 stuurde ik Meneer Delpérée een brief, waarin ik hem bedank voor
het feit dat hij ‘een jongere’ advies wou geven en diens aan zijn jeugdige leeftijd te
wijten gebreken ten overstaan van de gevestigde instellingen en personen wou tem-
peren. “Door de bewoordingen die u hebt gekozen, hebt u mij de indruk bespaard
de muis zonder ervaring te zijn die door de bewaker van het huis wordt opgepeu-
zeld”! Deze anekdote dateert uit een periode waarin de computermuis in de admini-
stratie haar snoet nog niet had laten zien, maar het toeval wil dat de politieke actua-
liteit in 2005 ons opnieuw naar dit beeld verwijst, maar deze keer om een waar-
schuwing te uiten op het domein dat ons interesseert; een partijvoorzitter zwaait op
zijn zomeruniversiteit “met een gele kaart” naar de eerste minister: “De Federale
regering mag niet bevallen van een muis. Noch voor de financiering van de sociale
zekerheid, noch voor de opwaardering van de pensioenen, noch in het eindeloop-
baandebat”(6).

Maar, dames en heren, geachte collega’s, dat waarvan ik vooral moet getuigen, is de
leemte die Albert Delpérée heeft nagelaten in het ambtenarenapparaat van de socia-
le sector, in zijn departement dat nu de FOD (Federale Overheidsdienst) Sociale
Zekerheid is geworden. Geen enkele van zijn opvolgers is er tot op heden in
geslaagd “de referentieman” te zijn, zowel door een uitgesproken staatsgevoel, als
door een onbetwiste autoriteit of een intellectuele uitstraling die steunt op werken,
studies, leermomenten die even belangrijk zijn als degene die u vanaf de eerste vol-
tallige zitting hebt kunnen ontdekken. Wie denkt aan de hervorming van het open-
baar ambt, moet zich buigen over de moeilijkheden die dit laatste ervaart om meer
ambtenaren van een dergelijk kaliber te vinden, ambtenaren met een vergelijkbaar
visionair denken en in staat om “te breken met de banaliteit, de middelmaat, de rou-
tine” (7), in staat tot “breuk, verhevenheid”(7), in staat om “op te rijzen”(7), “op te
rijzen, niet zozeer uit narcisme dan wel uit plichtsbesef, niet zozeer uit persoonlijke
ambitie dan wel uit de ambitie om te komen tot kwaliteit ten gunste van de meer-
derheid”(7), kortom, degenen die behoren tot de weinigen die “met alles en haast
ook met zichzelf breken”(7).

Albert Delpérée had de immense verdienste – vanuit de sleutelfunctie die hij
bekleedde en in een periode toen de Studiedagen niet zo waren opgevat – dat hij
duidelijk kon maken dat het socialezekerheidsrecht niet beperkt kon blijven tot een 

(6) Le Soir, 27-28 augustus 2005, p. 4 (het gaat hier over Elio Di Rupo, die verklaart dat “de PS van de
regering verwacht dat zij vernieuwende beslissingen neemt om de werkgelegenheid te bevorderen
en de solidariteit te versterken”. Enige tijd later, toen het de regering alle moeite van de wereld kost-
te om haar ontwerp voor een generatiepact rond te krijgen, dook de bergmetafoor weer op, maar
dan zonder de muis: vice-premier Laurette Onkelinx verklaarde op 9 oktober het gevoel te hebben
“dat we nog een hele Himalaya moesten beklimmen”, Het Laatste Nieuws, 10 oktober 2005 p. 2,
“Laatste rechte lijn in onderhandelingen over eindeloopbaan en sociale zekerheid. Regering moet
nog Himalaya over”.
(7) Zie Quignard, P., Les Paradisiaques, Parijs, Grasset, p. 124, 2005 (“Slechts langzaamaan slagen
mensen erin – soms en niet in alle samenlevingen – om zich van alles en bijna ook van zichzelf los te
rukken, zich te individualiseren”).
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recht, dat het zich ook voedde met economie, financiën, sociologie, ... Hij had die
stille kracht – iets meer dan veertig jaar geleden, in 1964, en men heeft het u niet
gezegd – om stafhouder Maurice Cornil van repliek te dienen; Cornil zag in de sociale
zekerheid, die volgens hem van “paternalistische” oorsprong was, een “nasleep
van het 19e-eeuwse verdrukkingsregime” en niet “louter een reactie tegen dit regime”,
een bron van “antiverantwoordelijkheid” bij uitstek (8). Dit krachtige ant-
woord (9)-(10) getuigt van een hoffelijkheid en gereserveerdheid die het oppervlak-
kige pamflet van de in het sociaal recht verdwaalde professor aan de ULB niet ver-
diende. In het spoor van Achille Van Acker (11) en Léon-Eli Troclet (12) toont deze
repliek, mocht dat nog nodig zijn, een Albert Delpérée als bedachtzaam verdediger
van onze sociale bescherming, wie het geen moeite kostte om responsabiliserende
acties over te nemen of het recentste geëngageerde denken te inspireren (13).

(8) Zie “La sécurité sociale ou l’antiresponsabilité” (Sociale zekerheid of antiverantwoordelijkheid),
Journal des Tribunaux (J. T.), p. 182, 1964. De tekst staat op pp. 181-182.
(9) J.T., pp. 252-254, 1964. In zijn “opmerkingen” bij de “brief van Mr. Delpérée had meester Cornil (p. 254)
tenminste de tact om zijn tegenspreker het voordeel te gunnen van “een in dit land ongeëvenaarde kennis van
zaken in verband met de sociale zekerheid, niet alleen door de hoge magistratuur die hij bekleedt, maar ook
door zijn persoonlijke kwaliteiten die deze laatste meer luister geven dan hij ervan terugkrijgt”.
(10) Over “Le malentendu de l’antiresponsabilité”, zie ook mijn “Clefs du droit social belge” in A l’en-
seigne du droit social belge, Edit. de l’Université de Bruxelles, 3e uitgave, pp. 67-68, 1982.
(11) Zie Spitaels, G. en Vandervorst, P., “Achille Van Acker, vader van de sociale zekerheid?”, in Hon-
derd jaar Belgisch sociaal recht, Brussel, Bruylant, 3e uitgave, pp. 121-148, 1992.
(12) Daar waar A. Van Acker kan worden gezien als de “vader” of peter van de Belgische sociale zeker-
heid, is Léon Eli-Troclet de minister die ze moest invoeren; aan hem hebben we verschillende knappe
geschriften te danken, waaronder Problèmes généraux de la sécurité sociale (Algemene problemen
van de sociale zekerheid), Brussel, Université Libre de Bruxelles en Institut de Sociologie Solvay, 1961
(1e uitgave, Ministerie van Arbeid en Sociale Voorzorg, 1949). Zie ook Mélanges offerts à Léon-Eli Tro-
clet, Brussel, uitgave van het Institut de Sociologie, U.L.B., 1967.
(13) Ik denk aan de “verantwoordelijke solidariteit” van Philippe Busquin, “de intelligentie van het sys-
teem terugvinden”, ons sociale stelsel opnieuw onder de loep nemen “in de zin van meer sociale recht-
vaardigheid, transparantie, aanpassing aan de evolutie van onze samenleving”, “een rechtvaardigere
herverdeling invoeren”, “doen inzien dat sociale rechtvaardigheid inhoudt dat sommige prioriteiten
opnieuw worden gedefinieerd”, “de actoren-partners van de sociale zekerheid – de gerechtigden, de
verstrekkers en de verdelers – verantwoordelijkheidsgevoel geven, om een conceptie van passieve con-
sument van het systeem tot staan te brengen” (we schrijven 1988, regeringsverklaring van mei, vooruit-
zicht van de Europese markt in 1992, en de actieve welvaartsstaat verschijnt in zijn progressieve oriën-
tatie om “een goed presterende sociale bescherming” te verzoenen met “economische doeltreffend-
heid”, om “het niveau van de sociale dekking en het solidariteitsbeginsel te behouden”, door in ieder
geval voor gezondheidszorg de uitgaven te beheersen en te stabiliseren, “teneinde de invoering van
een sociale zekerheid met twee snelheden te voorkomen”), het “ons” bevoorrechten, niet aanvaarden
dat het heersende denken gebaseerd is op het “ik” ... Ik denk aan nog meer “bliksemflitsen” of estafette-
toortsen van politici op doortocht, “interimarissen” die vaak al te kortstondig ter plaatse zijn en die,
door te verlichten en de weg vrij te maken, verhinderden dat teveel van de koers werd afgeweken. Ik
denk in het bijzonder aan Jean-Luc Dehaene, die als Minister van Sociale Zaken, samen met Philippe
Busquin, betrokken was bij de verwezenlijking van het project voor georganiseerde informatisering
van de sociale zekerheid in België (zie verder 2.3.3.), en die als Eerste Minister een essentiële rol speel-
de bij de vorderingen in het pre-Copernicusproces, dat de openbare instellingen van sociale zekerheid
(OISZ) verantwoordelijkheidsgevoel moet geven door middel van bestuursovereenkomsten (zie ook
verder 2.3.1.). Verder denk ik aan Frank Vandenbroucke, die, zoals geweten is, als Minister van Sociale
Zaken en vervolgens als Minister van Arbeid in België, de idee van een actieve welvaartsstaat in begrip-
pen vatte, idee waaraan een boek werd gewijd dat onlangs werd gepubliceerd onder de leiding van
Pascale Vielle, Philippe Pochet en Isabelle Cassiers, L’Etat social actif. Vers un changement de para-
digme?, Brussel, P.I.E. – Peter Lang S.A., 2005 (Coll. “Travail et Société”, nr. 44). Dit boek werd tijdens
de Studiedagen voorgesteld en het is opmerkelijk interessant en van zeer goede kwaliteit. Tot slot denk
ik ook aan de actie van de huidige Minister van Sociale Zaken, Rudy Demotte, voor wie “De notie
responsabilisering zich in de diepste kern van het socialezekerheidssysteem bevindt” (zie “Une Sécu
forte pour redistribuer les richesses” (Een sterke sociale zekerheid om rijkdommen te verdelen), in For-
ward, nr. 10 van december 2005, dat een dossier/debat bevat: “Regards croisés sur 60 ans de Sécu”
(Visies op 60 jaar sociale zekerheid), p. 40).328

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2007

VANDERVORST-NED.qxp  12/12/2007  14:33  Pagina 328



2. OP ZOEK NAAR EEN STRAMIEN …

Laten we het dan nu hebben over de andere draad, de instelling waarvan ik de
woordvoerder ben: de RSZ. We bespreken drie kwaliteiten ervan:
� de instelling als lid van de Association internationale de sécurité sociale (A.I.S.S.);
� de instelling die tijdens het recentste Belgische Voorzitterschap van de Europese

Unie mee aan het hoofd stond van de Belgische delegatie bij het Comité voor
sociale bescherming;

� de instelling die een belangrijke rol speelt bij de Belgische institutionele regeling
van de sociale zekerheid.

2.1. IN DE VERWILDERING VAN DE WERELD
De RSZ, die ik u niet mondeling voorstel (14), is lid van de A.I.S.S. (15) een interna-
tionale organisatie “zonder winstoogmerk” die in oktober 1927 in Brussel werd
opgericht en zeer lange tijd werd voorgezeten door Jerôme Dejardin (1972-1992),
Administrateur-generaal van het RIZIV, en vervolgens, niet zo lang geleden nog,
door Johan Verstraeten (1998-2004), Administrateur-generaal van de RKW (16).

De A.I.S.S. groepeert geen staten, maar instellingen, organismen, diensten, die al
dan niet van de overheid afhangen en die een of meer aspecten van sociale zeker-
heid beheren (17). De bedoeling is om op internationaal niveau “samen in heel de
wereld te werken aan de promotie en de ontwikkeling van de sociale zekerheid”,
“door deze technisch en administratief te perfectioneren”, maar ook door informa-
tie, studies, onderzoeken, expertises, bewijsgronden ter beschikking te stellen, ten-
einde “de sociale en economische situatie van de bevolking op grond van de sociale
rechtvaardigheid te verbeteren” (18).

De werkzaamheden van de A.I.S.S. en van het Internationaal Arbeidsbureau (IAB)
zijn niet voldoende gekend en worden intern evenmin voldoende gebruikt, getuige
het materiaal dat ter beschikking wordt gesteld, en de identiteit van de voorgestelde
tussenkomende partijen. Nochtans zijn deze werken, zelfs voor academici, van een
uitstekend niveau. Bovendien hebben ze dat onvergelijkbare voordeel dat ze voort-

(14) Voor een overzicht van het juridische statuut, de beheersprincipes, opdrachten en verantwoor-
delijkheden, verwijs ik naar mijn artikel “De RSZ: een goed presterende dienst in de “non-profitsec-
tor”, verschenen in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2003/4, pp. 1187 e.v., in het bij-
zonder punt 2.
(15) De A.I.S.S. telt om en bij de 380 leden afkomstig uit meer dan 150 landen.
(16) In deze uitzonderlijke opeenvolging van Belgische voorzitterschappen vermelden we ook
Arthur Jauniaux, senator, Secretaris-generaal en vervolgens Voorzitter van de Landsbond van Socialis-
tische Mutualiteiten; hij was tweemaal voorzitter – van 1931 tot 1933 en van 1947 tot 1949 – wat
zeer ongebruikelijk is.
(17) Artikel 1, lid 2 van de statuten bepaalt dat, voor wat de A.I.S.S. betreft, de term “sociale zeker-
heid” verwijst naar “elk stelsel of programma dat via wettelijke weg of door toedoen van om het
even welke andere verplichte uitvoeringsovereenkomst werd ingevoerd teneinde een bescherming
in geld of in natura te verzekeren in geval van arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid, moeder-
schap, invaliditeit, ouderdom, pensioen, overlijden of situatie van overlevende; dit stelsel of pro-
gramma omvat meer bepaald uitkeringen voor kinderen en andere leden van het gezin, gezondheids-
zorg, preventie, revalidatie en langdurige zorg. Deze term kan ook de sociale verzekering, de maat-
schappelijke dienstverlening, de ziekenfondsen, voorzieningsfondsen en andere voorzieningen
omvatten die, overeenkomstig de wetgeving of de nationale praktijk, deel uitmaken van het sociale-
zekerheidsstelsel van een land”.
(18) Art. 2 van de statuten. 329
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durend universeel door de waarnemers-uitvoerders worden beoordeeld, ongeacht
het type, het aanbod en het ontwikkelingsniveau van de sociale dekking in hun
land. Ten minste twee redenen hebben mij ertoe aangezet om deze te vermelden.

De eerste is het feit dat de A.I.S.S., door de sociale zekerheid opnieuw in de wereld
als dorp te plaatsen (La Sécurité sociale dans le village global – titel van een van de
recente publicaties van de A.I.S.S. die u beslist moet lezen) (19), er ons op wijst hoe

(19) Werk dat is uitgegeven door Sig, R. en Behrendt, Ch. bij Peter Lang, Edit. scientifiques européen-
nes, Bern, 2004, en uit tal van bijdragen bestaat. Deel I gaat over “La mondialisation et les défis pour
la sécurité sociale” (De uitdagingen van de mondialisering voor de sociale zekerheid) en bevat onder
meer bijdragen van Deacon, R., “Vers une mondialisation socialement responsable: les enjeux pour la
sécurité sociale” (Een sociaal verantwoorde mondialisering: de inzet voor de sociale zekerheid –
hfdst. 2), van Euzéby, A., “Le financement de la protection sociale à l’épreuve de la mondialisation de
l’économie” (De financiering van de sociale bescherming op de proef gesteld door de mondialisering
van de economie – hfdst. 3). Deel II handelt over “La mondialisation et les stratégies d’adaptation au
niveau national” (De mondialisering en de aanpassingsstrategieën op nationaal niveau), met bijdragen
van Scharpf, F. W., “La mondialisation et l’Etat social: contraintes, problèmes, vulnérabilité des systè-
mes” (Mondialisering en welvaartsstaat: beperkingen, problemen, kwetsbaarheid van de stelsels –
hfdst. 6). Zie ook Wereldcommissie voor de Sociale Dimensie van de Globalisering (Rapport voor de
Internationale Arbeidsconferentie, 92e zitting, 2004, alsook het Rapport van de Algemeen directeur
van het IAB dat hierop betrekking heeft: Une mondialisation juste. Le rôle de l’OIT (Rechtvaardige
mondialisering – de taak van de IAO (voor dezelfde ontmoeting)), Une mondialisation juste. Créer
des opportunités pour tous (Rechtvaardige mondialisering. Kansen creëren voor iedereen), Genève,
IAB, 2004; Auer, P., Besse, G. en Méda, D., directeurs publicatie, Délocalisations, normes du travail
et politique d’emploi. Vers une mondialisation plus juste? (Delocalisatie, arbeidsnormen en werkge-
legenheidsbeleid. Op weg naar een rechtvaardigere mondialisering?), Parijs, Editions La Découverte,
2005; Internationaal Arbeidsbureau, La Sécurité socio-économique pour un monde meilleur (Soci-
aaleconomische zekerheid voor een betere wereld), Genève, IAB, 2005. Vergelijk meer bepaald met
een andere publicatie van de I.A.S.S. van tien jaar eerder, La sécurité sociale demain: permanence
et changements (De sociale zekerheid morgen: wat blijft en wat verandert), Genève, A.I.S.S., 1994
(coll. Etudes et recherches, nr. 36). Deel I van dit werk is gewijd aan de omschrijving van het belang,
deel II aan bedenkingen aangaande de recente ontwikkelingen van de welvaartsstaat en deel III aan
antwoorden inzake de aanpassing van de sociale zekerheid. Voor meer informatie over de manier
waarop met deze mondialisering rekening wordt gehouden in de ontwikkeling van de socialezeker-
heidsstelsels, waaronder de Europese stelsels en het Franse stelsel, zie Droit de la sécurité sociale
(Socialezekerheidsrecht), van Dupeyroux, J.-J., Borgetto, M., Lafore, R. en Ruellan, R., Parijs, Dalloz,
15e editie, 2005, Deel 1, titel 1, hoofdstuk 1, deel 3, §2, pp. 68-69; zie ook Merrien, F.-X., Parchet, R.
en Kernen, A., L’Etat social: une perspective internationale (De welvaartsstaat: internationaal per-
spectief), A. Colin (Coll. U. Science politique), Parijs, 2005 en Glatzer, M. en Rueschemeyer, D., Glo-
balization and the Future of the Welfare State, Pittsburgh, PA, University of Pittsburgh Press, 2005.
Voor een Abécédaire partiel et partial de la mondialisation (Gedeeltelijk en partijdig alfabet van de
mondialisering), zie het werk van Ramonet, I., Chao, R. en Woz̀niak, verschenen bij Plon, Parijs,
2003. Voor nog meer analyses, waaronder diegene die ik heb kunnen inkijken, zie bijvoorbeeld die
van Cohen, D., Richesse du monde, pauvretés des nations (Rijkdom van de wereld, armoede van de
naties), Parijs, Flammarion, 1997 en La Mondialisation et ses ennemis (De vijanden van de mondiali-
sering), Parijs, Grasset, 2004. Daniel Cohen volgt de kenteringen van het kapitalisme op de voet,
onder andere in Les infortunes de la prospérité (De tegenslagen van de welvaart), Parijs, Gallimard,
1994 en zijn werken zijn vergelijkbaar met die van Boltanski, L. en Chiapello, E., Le nouvel esprit du
capitalisme (De nieuwe geest van het kapitalisme), Parijs, Gallimard, 1999. Een moeilijk maar tegelij-
kertijd boeiend werk, dat vanaf 1998 filosofisch “vooruitliep op de vraag naar de betekenis van wat
we globalisering en mondialisering kunnen noemen”, handelt over “universele, rationele governan-
ce” of over “de omvorming van het wereldwijd systeem van beschavingen”. Verder wordt gesteld dat
“wat tegenwoordig geldt als het beste observatorium van wat onder de ijzeren hand van de markt die
geen grenzen kent, wordt ontbonden en weer samengesteld”, “een omvangrijke groepering is van
advocatenkantoren (in de brede zin van ‘zakenkantoren’) die de concurrentie op de markt van het
recht – omhulsel en uitschieter van het wereldmanagement” of van de “managementrevolutie” –
tegen elkaar uitspelen. Zie ook Legendre, P., Le désir politique de Dieu. Etude sur les montages de
l’Etat et du Droit (Het politieke verlangen van God. Studie over de plannen van de staat en het recht)
(Leçons VII), Parijs, Fayard, in 2005 heruitgegeven in een herziene en verbeterde versie.330
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ontzaglijk groot de sociale uitdaging is die wereldwijd moet worden aangegaan. De
A.I.S.S. dompelt ons meer dan wie ook in deze mondialisering” (20) die schrijvers,
uitgevers, kroniekschrijvers, onderzoekers en zelfs romanschrijvers blijft inspireren 
(21) en die iedereen in meer of mindere mate blijft bezighouden of verontrusten,
naargelang hij er zich goed of slecht bij voelt.

(20) Over het correcte gebruik van “mondialisering” in het Frans tegenover “globalisation” in het
Engels, zie Assayag, J., La mondialisation vue d’ailleurs. L’Inde désorientée (De mondialisering
zoals ze elders wordt gezien. Het gedesoriënteerde India), Parijs, Seuil (Coll. La couleur des idées), p.
10, nota 2, 2005. Zie ook p. 271. Over “mondialisering, globalisering, universalisering”, over de “ter-
minologische bijzonderheden”, over de “Westfaalse” internationale orde als “voorbijgestreefd
model”, over “het mondialiseringsrecht en het gemondialiseerde recht”, over “mogelijke alternatie-
ven voor de mondialisering”, “wereldstaat” en de “kwestie van het (in voorkomend geval wereldom-
vattende) sociaal contract (“in de lijn van het universalisme van de Verlichting”), kwestie die
opnieuw ter sprake komt, net als de vraag naar de rol en het statuut van de staat, zie Ost, F. en van
de Kerkhove, M., De la pyramide au réseau? Pour une dialectique du droit (Van piramide naar net-
werk? Dialectiek van het recht), Brussel, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, pp. 158-
182, 2002 en de geciteerde referenties, waaronder Michalet, Ch.-A., “Les métamorphoses de la mon-
dialisation, une approche économique” (De metamorfosen van de mondialisering, een economische
benadering), in La mondialisation du droit, Litec, Dijon, pp. 11 e.v., 2000. Voor Benoît Frydman
“verwijst de mondialisering van de economie naar een nieuwe stap in het internationale economi-
sche verkeer tijdens hetwelke de meest geïnternationaliseerde ondernemingen (die ondernemingen
die we destijds ‘multinationals’ noemden en die we nu vaak bestempelen als ‘transnationale groeperin-
gen’) hun productie- en distributiestrategieën meteen al op de schaal van de wereldmarkt bepalen.
In deze nieuwe omgeving waarin ze evolueren, proberen deze ondernemingen de ‘regels van het
spel’ van de vroeger door de staten gedicteerde uitwisselingen in hun voordeel te herdefiniëren”,
(Les transformations du droit moderne. Introduction aux grands courants de la pensée juridique
(De omvormingen van het hedendaagse recht. Inleiding tot de grote stromingen in het juridisch den-
ken), Diegem, Kluwer Editions Juridiques Belgique en E. Story-Scientia (Coll. A la rencontre du
droit), pp. 52-53, 1999)). De auteur voegt hier nog aan toe dat “deze poging om een nieuwe machts-
verhouding in te voeren, nog wordt versterkt door een krachtige internationale ontregelingsbewe-
ging, die tot doel heeft alle belemmeringen van het verkeer van goederen, diensten en kapitaal te
doen verdwijnen” (Ibid., p. 53). Over 3 grote fasen daarvan, zie Friedman, Th. L., The World Is Flat
(De wereld is plat), Farrar, Straus en Giroux, 2005. Over de 4 breuken in de nieuwe ondernemersom-
geving bij het begin van onze 21e, gemondialiseerde, eeuw en over deze mondialisering vanuit het
standpunt van de ondernemingen, zie Drancourt, M., Les nouvelles frontières de l’entreprise (De
nieuwe grenzen van de onderneming), Parijs, Presses universitaires de France, 2005. De “mondialise-
ring” zoals we ze zonet hebben gedefinieerd, die “wordt georganiseerd volgens de logica van een
netwerk op wereldschaal, losgekoppeld van de territoriale logica waarop het principe van de natio-
nale soevereiniteit rust, met verschillende sociale en fiscale beperkingen (Hugues de Jouvenel,
“Compétitivité et progrès social” (Concurrentie en sociale vooruitgang), Futuribles, p. 3, maart
1995) en ze laat ook haar stempel achter op de voorbije dertig jaar. Toch is ze van alle tijden: de
intensiteit en (onder andere technologische) ingrediënten zijn weliswaar verschillend, maar er is een
identieke fundamentele benadering, met een openstaan voor de wereld, de geleidelijke dekking van
de wereld. Een bloemlezing van Laurent Ferri, De Sénèque à Lévi-Strauss ils racontent la mondiali-
sation (De mondialisering van Seneca tot Lévi-Strauss), Parijs, drukt dit op de gepaste manier uit, bij-
voorbeeld met Seneca (omstreeks 60 n.C.), voor wie het “Thessalische schip de wereld heeft geredu-
ceerd tot één geheel”, voor wie:
“De eerste barcas die het tegen de open zee opneemt
Alle hindernissen werden omvergegooid
Op het onontgonnen land werden steden opgetrokken
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Het tweede motief is het feit dat het mijns inziens aangewezen is om na te gaan of
de bekommernissen, het huidige actieprogramma op zijn niveau al dan niet aanslui-

De wereld is doorkruist met wegen
Alles beweegt
De orde van vroeger wordt volledig gewijzigd.” (p. 20. Zie ook Les quatre parties du monde. Histoi-
re d’une mondialisation (De vier delen van de wereld. Het mondialiseringsverhaal), van Gruzinski,
S., s.l., Edit. de la Martinière, 2004).
In haar inleidende les, gegeven op 20 oktober 2005 ter gelegenheid van de opening van het acade-
misch jaar aan de FUCaM, “Territoires en quête de développement. Métamorphoses de l’action publi-
que” (Territoria op zoek naar ontwikkeling. Metamorfosen van de publieke actie”), komt Fabienne
Leloup, professor aan de faculteit politieke wetenschappen, terug op het beeld van het schip: “in het
uitgestrekte landschap van onderlinge afhankelijkheid, waarin alles wordt uitgewisseld, alles elkaar
kruist” (p. 2 van het ontvangen getypte document), “in deze mondialiseringscontext,” zo stelt zij,
“wordt de onderneming een nomade. De planeet wordt één gigantische markt waar je je voorraad
ongeschoolde werkkrachten kunt inslaan, of je energiemateriaal, wat verder kom je aan kapitaal of
zelfs aan grijze cellen! Je zou de onderneming dan kunnen vergelijken met een schip dat van haven
naar haven trekt, naargelang van de voordelen die er worden geboden, en de kansen die er worden
aangekondigd” (Titel 1. La mondialisation oblige à réagir (De mondialisering verplicht tot reageren),
pp. 1-2). Verder blijft er heel wat te zeggen, ook wat de gevolgen van sociale aard betreft, over het
feit dat de genoemde economische logica, ook al trekt die zich niets aan van de staatsgrenzen, niet
onmiddellijk het lokale zal doen verdwijnen; integendeel zelfs, ze vormt de voornaamste band tussen
de individuen (bijvoorbeeld over het feit dat de lokale sociale en culturele gegevens een belangrijke
plaats blijven innemen in de investeringsbeslissingen, zie Sassen, S., The Global City, Princeton, NJ,,
Princeton University Press 1990). Over het kapitaal, dat “noch vaderland, noch grens kent”, dat “de
internationale god, de universele god is”, dat “onder zijn gezag alle mensenkinderen zal doen bui-
gen”, dat “de mensenetende god” is, dat “in de werkplaatsen aan tafel gaat zitten” en “de werkne-
mers nuttigt”, zie o.a. de kostelijke “klucht” van Lafargue, P., La religion du capital (De godsdienst
van het kapitaal) in 1887 voor het eerst gepubliceerd; heruitgegeven bij Editions Climats, Castelnau-
Le-Lez, 1995 (p. 38, p. 170). Ook Ayguesparse, A.C., in Magie du Capitalisme (De betovering van
het kapitalisme), Parijs-Brussel, Editions “Labor”, 1934, gebruikt dezelfde vergelijking: “Het kapitalis-
me is god en Ford is zijn profeet” (p. 53). Hij verwijst naar de “dubbele beweging” die het kapitalis-
me bezielt en “enerzijds tot uiting komt in de extreme concentratie van de productiemiddelen en
anderzijds in de ontplooiing van de wereldeconomie” (p. 43). Verder verwijst hij naar de “globaliteit”
of dominante “ontaarding” (p. 9) die erin bestaat, “een door de mystiek van de winst geobsedeerde,
anarchistische wereld te doen ontstaan” (pp. 12-13). Tot slot (althans in dit verband) over het feit dat
we niet bezorgd moeten zijn over de mondialisering, dan wel over het feit dat deze, opgepept door
een ideologisch en economisch discours boordevol a priori’s, de heerschappij van de markt over ons
leven ten koste van de “in vrede” terugtrekkende democratie probeert te rechtvaardigen (p. 7), ook
ten koste van het algemeen belang en van een optimale en rechtvaardige toekenning van de bron-
nen, zie Fitoussi, J.-P., La démocratie et le marché (De democratie en de markt), Parijs, Grasset,
2004, die terloops verwijst (p. 9) naar de nog steeds actuele vaststelling van Keynes, J. M., (General
Theory of Employment, Interest and Money, Londen, 1936): “De twee merkwaardige ondeugden
van de economische wereld waarin wij leven, zijn het feit dat de volledige werkgelegenheid niet ver-
zekerd is en dat de verdeling van het vermogen en het inkomen er willekeurig en onrechtvaardig is”.
Verder beveelt de auteur aan (p. 97) om “een van de principes van complementariteit tussen markt
en democratie, namelijk het principe dat hij ‘compensatieprincipe’ noemt, te realiseren.” In verband
met het feit dat we “de mondialisering zelfs als een project van links zouden moeten opeisen, omdat
het universaliteit inhoudt”, zie Attali, J., La voie humaine, Parijs, Fayard, 2004, p. 17.
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ten bij wat wij hebben beschouwd als betekenisvol om na 60 jaar sociale zekerheid
in ons land de balans op te maken.

*

De omvang van de uitdaging die we moeten aangaan? We willen u niet met cijfers
overstelpen. Terwijl we over onze inlandse uitdagingen palaveren, moeten we in
gedachten houden dat “minder dan 25 procent van de wereldbevolking toegang
heeft tot een gepaste socialezekerheidsdekking” (22). Aan de ene kant beschikken de
OESO-landen over een “universele” dekking, die zowat 90 procent van de bevolking
bereikt, maar aan de andere kant, in de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara
en in de Zuid-Aziatische landen, is vaak maar ongeveer 10 procent van de bevolking
gedekt en dan nog maar gedeeltelijk. Nog steeds volgens de gegevens van de A.I.S.S.
is meer dan de helft van de wereldbevolking helemaal niet sociaal verzekerd.

Tegen die achtergrond, die maar al te beknopt wordt voorgesteld, blijft de A.I.S.S.
onafgebroken wijzen op de gunstige gevolgen van de ontwikkeling van de sociale
zekerheid voor de economische en sociale ontwikkeling in een tijdperk van mondia-

(21) Bijvoorbeeld Osmont, S., Le Capital, Parijs, Bernard Grasset, 2004 (romaneske versie van de
“economische horror”, van de huidige kapitalistische wereld, waarin een zekere Marc Tourneuillerie
de baas is van een grote financiële instelling “waar de dorst naar geld en macht zich tooit met
managerrationaliteit”.
(22) Développement et tendances de la sécurité sociale 2001-2004: Pour une confiance retrouvée
(Ontwikkeling en tendensen van de sociale zekerheid 2001-2004: voor een hernieuwd vertrouwen),
Genève, Algemeen secretariaat van de A.I.S.S., 2004, p. 9. Zie ook Internationaal Arbeidsbureau
(IAB), Economic Security for a Better World, programma inzake economische veiligheid, 2004: drie-
kwart van de werknemers in de wereld (73% om precies te zijn) leeft in economische onzekerheid
door een tekort aan inkomsten, sociale bescherming, werkgelegenheid, degelijke rechten; slechts 8%
leeft in “topzones” of “toplanden”, dat wil zeggen zones of landen die dit type van zekerheid aanbie-
den. Deze kloof kan alleen maar leiden tot een “wereld vol angst en woede”. Zie ook IAB, Une
alliance mondiale contre le travail forcé (Wereldalliantie tegen dwangarbeid), Genève, 2005, Alge-
meen verslag van de follow-up van de Verklaring van het IAB met betrekking tot de beginselen van
en de fundamentele rechten op werk (wereldwijd zijn minstens 12 miljoen personen het slachtoffer
van dwangarbeid en mensenhandel) en Sécurité sociale: un nouveau consensus (Sociale zekerheid:
een nieuwe consensus), Genève, 2002, waaruit blijkt dat in Afrika slechts 5 à 10% van de actieve
bevolking een sociale dekking heeft, dat 80% van de bevolking geen toegang heeft tot basisgezond-
heidszorg en dat de situatie de voorbije twintig jaar achteruit is gegaan. Ik zou wetenschappelijk nog
meer voorbeelden en referenties kunnen aanhalen, onder andere met betrekking tot de arbeidsonge-
vallen, waarvan bijvoorbeeld de Chinese mijnwerkers op grote schaal het slachtoffer zijn (zie “Chine
Charbon sanglant. Une croissance à broyer les gueules noires” (China, steenkool waar bloed aan
kleeft. Een groei die de kompels verbrijzelt)), het artikel van Hoski, P. in Libération, 9 augustus
2005, pp. 1 en 2 en “Miracle chinois et colère sociale” (Chinees wonder en sociale woede), de analy-
se van Philip, B. in Le Monde, 18 november 2005, p. 2 over de gevolgen in China van het niet aan
wetten gebonden kapitalisme, het uithollen van de ongelijkheden, de steeds grotere sociale breuk),
of nog, over de schrijnende armoede en sociale omstandigheden van de boeren van dit land (zie het
recente essai van Cohen, Ph. en Richard, L., La Chine sera-t-elle notre cauchemar? (Wordt China
onze nachtmerrie?), 2005). Globaal beschouwd heeft de arbeidswereld niets idyllisch en toont hij
ons dat het sociaal recht voor de meeste mensen verre van een luxe is.
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lisering (23), gebaseerd op een “consensus op internationale schaal” die binnen de
A.I.S.S. wordt uitgedrukt (24).

“De sociale rechtvaardigheid” – die bijzonder ver afstaat van een “kortstondige
waanvoorstelling” (25) – “gaat via de sociale zekerheid” (26). De sociale zekerheid
is de “sleutel naar een rechtvaardigere wereld”; het is een economische noodzaak;
het is een morele imperatief. De sociale zekerheid is “alles wat miljoenen mensen
eeuwenlang hebben moeten ontberen, van bij hun geboorte tot hun oude dag” (27);
ze is wat ook nu nog miljoenen mensen hun hele leven lang moeten missen.

(23) Zie De verklaring van de 28e Algemene vergadering, Beijing, 2004 in Verslagen van de algeme-
ne vergadering, Genève, A.I.S.S, p. 75, 2004.
(24) Het gaat hier over de wereld, maar de recente gewelduitbarstingen in de Parijse voorsteden
doen ons eraan denken dat we waakzaam moeten zijn (lees in dit verband meer bepaald Maurin, E.,
Le ghetto français: enquête sur le séparatisme social (Het Franse getto: onderzoek naar het sociaal
separatisme), Parijs, Seuil, 2005). Net als het waanzinnige kapitalisme zondert dit sociale getto, met
zijn scheuren en breuken, de jongeren en minder jongeren af in de verering van ogenblikkelijke con-
sumptie in al haar vormen, in de verering van het geld, die geen toekomst beschoren is. “La croissance
des inégalités et de l’insécurité” (De toenemende ongelijkheid en onzekerheid) en de steeds grotere
vrees voor burgeronlusten die er het gevolg van is, dwingen de administraties van de sociale zekerheid
ertoe om nogmaals na te denken over de manier waarop een universele en toereikende bescher-
ming kan worden gegarandeerd” (Hoskins, D. D., Woord vooraf bij Pour une confiance retrouvée
(Voor een hernieuwd vertrouwen, Genève, A.I.S.S., p. III, 2005).
(25) Hayek, F. A., Droit, législation et liberté, 1 Règle et ordre (Recht, wetgeving en vrijheid, 1 regel
en orde), Parijs, Presses universitaires de France, 1980, vertaling uit het Engels, p. 170, gebruikt deze
uitdrukking, die volgens hem “intellectueel gezien van slechte smaak is”, om te verwijzen naar wat
hij een “van betekenis of inhoud ontdaan woord” vindt Ibid., 2, Le mirage de la justice sociale (De
zinsbegoocheling van de sociale rechtvaardigheid), 2e uitgave, p. 116, 1986. In tegenstelling tot deze
auteur schaam ik mij niet om dit woord te gebruiken (zie ibid. p. 117) en ik weiger stellig om het af
te zonderen in een vermeend misleidend gebruik, dat afgezien daarvan in de praktijk, in het dagelijk-
se of politieke taalgebruik en dat van de sociale beroepsbeoefenaars op het hoogste niveau voortdu-
rend wordt tegengesproken (zie bijvoorbeeld IAB, S’organiser pour plus de justice sociale (Organi-
seren voor een grotere sociale rechtvaardigheid), Verslag I (B) voor de Internationale Arbeidsconfe-
rentie, 92e zitting, 2004, gevolgd door de Verklaring van het IAB met betrekking tot de fundamentele
principes van en rechten op werk, Genève, 2004 en Euzeby, A., ”Protection sociale et justice sociale:
quelques points de repère”, Droit social, 2002, 9-10, pp. 812-816; zie ook, bijna 75 jaar geleden, op
19 oktober 1931, Albert Thomas, voorzitter van het IAB van 1920 tot 1932, die het ten overstaan van
de Algemene vergadering van de afgevaardigden van de Association internationale pour le progrès
social (Parijs) had over “recente” werken van economen, en die pleitte voor een gegronde gege-
neerdheid voor het “vrije spel der economische wetten”, “uit menselijke overwegingen”, om beter
tegemoet te komen aan het “probleem van de sociale rechtvaardigheid” dat we “voor ons hebben”
(woorden opgenomen in “Une politique de l’emploi” (Werkgelegenheidsbeleid), van Fuss, H.,
Mélanges offerts à Ernest Mahain (Mengelingen aangeboden aan Ernest Mahain), deel 1. (economi-
sche en sociale wetenschappen), Parijs, Librairie du Recueil Sirey, pp. 61-62, 1935)).
(26) Deze woorden, geïnspireerd door de werken van de A.I.S.S., zijn van S.E. M. Huang Ju, Vice-eer-
ste Minister van de Raad voor Chinese staatsaangelegenheden, tijdens de openingszitting van de 28e
Algemene Vergadering in Beijing, op 12 september 2004.
(27) Klein, Ch.-A., Monsieur Sécurité sociale (raconte et conseille…) (Meneer Sociale zekerheid ver-
telt en doet aanbevelingen), Parijs, Tema-éditions (Coll. Temascopie), p. 7, 1976.
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Maar deze sleutel moet worden gebruikt in een sociaaleconomische (en politieke)
context die sinds een dertigtal jaren (28)-(29) verstoord is, een context die ons, de
laatste jaren in een versneld tempo, even verregaande veranderingen laat meemaken
als degene die door de 19e-eeuwse industriële revolutie werden ontketend en die
aan de basis liggen van ons sociaal recht (30), of die hun oorsprong vonden in de
crisis van de jaren dertig, die wat de gevolgen betreft, niet vreemd is aan het ont-
staan van de welvaartsstaten kort na de Tweede Wereldoorlog. Deze ingrijpende
verandering – waarvan de schadelijkheid te wijten is aan de almacht, alomtegen-
woordigheid, mateloosheid, speculatiegeest, jagersgeest, bezetenheid van de finan-
ciële markten en de fondsbeheerders – versterkt tegenwoordig alleen maar de stel-
ling, met een Belgisch voorbeeld ter staving, volgens dewelke de armoede in de
zogeheten ontwikkelde landen niet pijlsnel toeneemt en de democratisch beheerde
sociale cohesie dankzij de sociale zekerheid toereikend blijft.

Blijft het feit dat voor de instandhouding van het evenwicht of de noodzakelijke ver-
delingen, de instandhouding van deze sociale zekerheid – een versterkte burcht
dankzij dewelke slagen beter kunnen worden geïncasseerd – twee dingen noodza-
kelijk zijn:
� Dat op de achtergrond rekening wordt gehouden met het tot 25 lidstaten uitge-

breide Europa, met de gelijktijdige opkomst daarbinnen van Oost-Europa, maar
ook van China, India, Azië in het algemeen – aanzetters tot stijgende concurrentie 

(28) We kunnen immers schematisch vaststellen dat een land als België tussen 1945 en 1975 een eer-
der uitzonderlijke groei kent. Tijdens de periode 1975-2005 daarentegen dringt de “financiarisering”
het sociaaleconomische landschap binnen en laat deze de grenzen en gevaren daarvan zien, zowel
voor de groeilanden als voor de ontwikkelde landen en het “kapitalisme”. Het marktmodel vestigt
zich in zijn gemondialiseerde tijdperk. Door deze “financiarisering” kunnen we “twee soorten van
aandeelhouders” onderscheiden: enerzijds zijn er “de aandeelhouders-ondernemers, die belang hech-
ten aan het lot van de onderneming (en dus in principe interesse hebben voor het behoud van het
“menselijk potentieel”). Anderzijds zijn er de aandeelhouders-speculanten, die eisen dat de onderne-
ming zo snel en zo veel mogelijk financieel rendeert”. De eerste groep volgt het principe van de juri-
dische autonomie van de samenleving ten opzichte van hen (“ondernemerskapitalisme”). De aandeel-
houders van de tweede groep gedragen zich “alsof ze er eigenaar van zijn” (financieel kapitalisme).
Deze financiarisering pleit voor een vennootschapsrecht dat de ene groep bevoorrecht ten opzichte
van de andere (Supiot, A., “Le droit du travail bradé sur le ‘marché des normes’” (Het arbeidsrecht
versjacherd op de ‘normenmarkt’), Droit social, nr. 12 van december 2005, pp. 1095-1096; zie ook
p. 1085 over de kosten van menselijke slachtoffers die door de gemeenschap en de instrumentalise-
ring van de staat worden gedragen, met een sluipende hervorming van het loonstatuut tot gevolg).
Inzake “de revolutie van 1975”, zie Lire, nov. 2005, p. 54.
(29) Voor een selectief overzicht van de ontwikkelingen en strekkingen van de sociale zekerheid in
de wereld in de loop van de drie jaren tussen 2001 en 2004, voor een algemeen beeld van de huidige
problemen waarmee de sociale zekerheid over het algemeen wordt geconfronteerd, zie het verslag
van de A.I.S.S., opgesteld met het oog op de 28e Algemene Vergadering, die in september 2004 in
Beijing (China) werd gehouden: Développements et tendances…, op. cit., Genève, Algemeen secreta-
riaat van de A.I.S.S., 2004.
(30) Over dit thema, Cent ans de droit social belge offerts à Louis Duchatelet (Honderd jaar Bel-
gisch sociaal recht aangeboden aan Louis Duchatelet), Brussel, Bruylant, 3e uitgave, 1992 en de geci-
teerde referenties.
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tussen de staten en bevolkingen, factoren van slecht beheerste verschuivingen
van zwaartepunten, factoren van een in vergelijking voor ons afgeremde, verstoor-
de groei, die in principe een lange overgangsperiode vraagt. Tijdens die periode
moet niet alleen het storende verschil in productiekosten worden verteerd, maar
ook het verschil in diensten – verschillen die moeten worden toegevoegd aan dat
wat blijft bestaan ten opzichte van onze naaste buurlanden (31).

� Dat we te weten komen hoe we een enigszins ongebreideld kapitalisme (32) weer
tot rede kunnen brengen, een kapitalisme dat aan elke vorm van controle ont-
snapt, alles wild maakt, geen degelijke borstweringen heeft, nog wordt versterkt
door de onmacht van onze juridische orde om aan economische uitwisselingen

(31) Zie mijn toespraak tijdens de “Rencontres au Sommet 2005 Topontmoetingen” in Deauville,
“Faut-il prépensionner la sécurité sociale?” (Moeten we de sociale zekerheid met brugpensioen stu-
ren?), Brussel, RSZ (coll. Libelluli amicorum, nr. 15), pp. 14-15.
(32) De werken gewijd aan dit hedendaagse kapitalisme, dit gekke kapitalisme (Minc. A., in Le cré-
puscule des petits dieux (De ondergang van de kleine goden), Parijs, Grasset, p. 59, 2005, heeft het,
inzake deze nieuwe dominante markt waar “de ondernemers minder macht hebben dan de instellin-
gen voor collectief sparen” (p. 58) of de aandeelhouders, van een “al te gek verhaal dat door idioten
wordt verteld en iets wil zeggen”), dit harde, wilde, projectloze kapitalisme dat de modaliteiten voor
de verdeling van winsten-lonen of sociale bescherming vervormt of vernielt, dat werknemers louter
beschouwt als een schattingspost, dat op de korte termijn gokt, dat onzekerheid, ongelijkheid, onbe-
stendigheid in de hand werkt, dit nieuwe, financiële, mobiele kapitalisme dat “het conflict tussen het
economische en het sociale nieuw leven heeft ingeblazen (le Boucher, E., Economiquement incor-
rect (Economisch ongepast), Parijs, Grasset en Fasquelle, p. 23, 2005), dat “voortaan spot met werk,
vastgeplakt als het is in de grond der naties en regeringen” (ibid. , p. 170), dergelijke werken zijn tal-
rijk, en er komen er steeds maar bij. De jurist die in mij blijft voortbestaan, zal het nooit helemaal
begrijpen, noch het beste er uitsorteren, want deze werken vallen onder andere vakgebieden dan het
zijne, in de eerste plaats de economie. Om zich een voldoende volledig en nauwkeurig beeld te vor-
men van wat hier wordt weerhouden als de kern van de sociaaleconomische belangen, om alle ele-
menten te verenigen die ons van de ene wereld naar de andere hebben doen overgaan, zouden we,
behalve naar de reeds genoemde documentatiebronnen en de bijdrage van Reginald Savage over “Le
‘modèle’ belge à l’épreuve de la globalisation financière” (Het Belgische ‘model’ getoetst aan de
financiële globalisering) (La Revue nouvelle, 2005/5, pp. 35-42, nummer waarin we ook “Ces tyran-
nies qui nous gouvernent” (Dictaturen die ons regeren) kunnen lezen, van Defeyt, Ph., pp. 24-34),
onder meer naar de volgende boeken kunnen verwijzen: Nagels, J., Du socialisme perverti au capi-
talisme sauvage (Van ontaard socialisme naar ongetemd kapitalisme), Brussel, Editions de l’Univer-
sité Libre de Bruxelles, 1991; Les trois mondes de l’Etat-providence (De drie werelden van de wel-
vaartsstaat), van Esping-Andersen, G., Essai sur le capitalisme moderne (Essay over het hedendaagse
kapitalisme), Presses universitaires de France, 1999 (vertaling van The three worlds of welfare capi-
talism, 1990), een werk dat in dit opzicht mijns inziens fundamenteel en onmisbaar is, willen we de
plaats die het sociale in de huidige veranderingen inneemt, begrijpen; Le travail sans qualités. Les
conséquences humaines de la flexibilité (Werk zonder kwaliteit. De gevolgen van flexibiliteit voor
de mens), van Sennett, R., Alban Michel, Parijs, 2000 (Oorspronkelijke titel: The Corrosion of Char-
acter. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism); Quand le capitalisme perd la
tête (Wanneer het kapitalisme zijn verstand verliest), van Stiglitz, J. E. (Nobelprijs economie), Parijs,
Librairie Fayard, 2003 (vertaling van The Roaring Nineties, 2003; analyse van Drancourt, M., in Futu-
ribles, nr. 295 van maart 2004, pp. 19-23) en Le Livre de Poche, nr. 30388, Parijs, Librairie Générale
Française, 2005; Les cinq capitalismes. Diversité des systèmes économiques et sociaux dans la
mondialisation (Kapitalisme in vijfvoud. Diversiteit van de economische en sociale stelsels in de
mondialisering), van Amable, B., Parijs, Seuil, 2005; Le nouvel âge du capitalisme, bulles, krachs et
rebonds (Het nieuwe tijdperk van het kapitalisme, oorkondes, krachs en heroplevingen), van Cohen,
E., Fayard, Parijs, 2005; L’ensauvagement. Le retour de la barbarie au XXIe siècle (De verwildering.
Terugkeer naar de barbarij in de 21e E), van Delpech, Th., Parijs, Grasset, 2005; Critique de l’existen-
ce capitaliste. Pour une éthique existentielle de l’économie (Kritiek op het kapitalistische bestaan. 
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(33) te weerstaan. Dat we vinden hoe we te werk moeten gaan opdat het sociale
geen subproduct is of wordt van dit tegelijkertijd, economisch gezien, doeltreffen-
de en, menselijk gezien, wrede en onstabiele kapitalisme (34).

Voor een existentiële ethiek van de economie) van Arnsperger, Ch., Parijs, Les éditions du Cerf (coll.
La nuit surveillée), 2005; Le Capitalisme est en train de s’autodétruire (Het kapitalisme vernietigt
zichzelf), van Artrès, P. en Virard, M.-P., Parijs, Edit. La Découverte, 2005; L’avenir du capitalisme
(De toekomst van het kapitalisme), van Gréau, J.-L., Parijs, Gallimard (Coll. “Le débat”, 2005); Le
capitalisme total (Totaal kapitalisme), van Peyrelevade, J., Parijs, Seuil (coll. La République des
Idées), 2005… 
Minder polemisch, discreter, maar even scherp qua vaststellingen is het boek van Woot, P., Respon-
sabilité sociale de l’entreprise. Faut-il enchaîner Prométhée (Sociale verantwoordelijkheid van de
onderneming. Moet Prometheus worden vastgeketend?), Parijs, Economica, 2005, werk dat de vol-
gende thesis naar voren schuift (p. 10):
“- de ondernemingen blazen leven in een ontwikkelingsmodel dat voor heel wat punten ondraaglijk
wordt;
- om dit te verbeteren, zouden ze een zeer verregaande verandering van hun cultuur en hun strate-
gieën moeten doordrijven;
- dat kan pas echt wanneer deze omzetting op algemene schaal wordt ondersteund en versneld
door beleidsinitiatieven van de overheid die het ontstaan van een model voor duurzame ontwikke-
ling mogelijk maken.”
Wat deze duurzame ontwikkeling betreft, die louter utopie zou zijn, kunnen we alleen maar waarde-
ring hebben voor de geslaagde ervaringen en projecten voor niet-onverdraaglijke alternatieven –
bakens van hoop – die werden verzameld door Darnil, S. en Le Roux, M., in 80 hommes pour chan-
ger le Monde. Entreprendre pour la planète (Met 80 man de wereld redden. Ondernemen vóór de
planeet), Parijs, Edit. JC Lattès, 2005.
In dit bewust bescheiden, maar selecte geheel, verwijzen we ook naar L’avenir droit dans les yeux
(De toekomst recht in de ogen kijken) van Pelt, J.-M., gesprekken met Martine Leca, Parijs, Librairie
Arthème Fayard, 2003, Le Livre de Poche, Parijs, Librairie Générale Française, 2005; in dit werk drukt
degene die de Franse “Monsieur Plantes” wordt genoemd en die in staat is om ons inzicht te geven in
de Langages secrets de la nature (De geheime taal van de natuur), zijn ongerustheid uit ten over-
staan van de krachtige opkomst van het geld in de werking van onze maatschappij, en La Sorcellerie
capitaliste, pratiques de désenvoûtement (De kapitalistische tovenarij, onttoveringspraktijken), van
Pignarre, Ph. en Stengers, I., Parijs, Edit. La découverte, 2005, een moeilijk boek, maar het heeft de
verdienste dat het de filosofie weer invoert in het debat, in deze wereld die mank loopt, met onge-
lijkheden, toenemende armoede, een verslechterend milieu, waarin het kapitalisme handelt als een
tovenaar die een vloek uitspreekt, in deze wereld die zich per slot van rekening in een impasse
bevindt en tegelijkertijd arglistig zijn grootste verworvenheden afkraakt, in deze wereld die aanzet
tot “helse alternatieven” (pp. 38-48). We weerhouden twee zinnen, terloops: “het gevaar van het
woord ‘verworven’ zit hem in het feit dat het communiceert met “verkregen” en niet met “uitgevon-
den” en dat de strijd die de uitvinding heeft afgedwongen en heeft gecreëerd wat voor velen tot dan
toe ondenkbaar was, wordt vergeten” (p. 130); “‘Links’ bestaat slechts voor zover het leert om te
weerstaan aan dat waarvan ‘rechts’ alleen maar hoeft te profiteren.”
Tot slot is het niet nutteloos om opnieuw te duiken in het werk van Compte-Sponville, A., Le capita-
lisme est-il moral? Sur quelques ridicules et tyrannies de notre temps (Is het kapitalisme moreel?
Over enkele absurditeiten en tirannieën van onze tijd) (Parijs, Albin Michel (Le Grand Livre du Mois),
2004), dat handelt over de verhoudingen tussen moraal en economie, over de “sociale dood van
God” (p. 37), over het “geniale kapitalisme” (p. 81), over de “intrinsieke kracht” ervan (ibid.) die
hierin bestaat dat, “om in meer of mindere mate te functioneren, aan de individuen niet meer wordt
gevraagd dan precies dat te zijn wat ze zijn” (pp. 81-82), dat wil zeggen “egoïstisch” (p. 82), “indien
mogelijk op een intelligente manier” (p. 82), “geduchte tautologieën” (p. 84) zoals “de onderneming
behoort toe aan hem of hen die haar bezit(ten)” (p. 84), en over de oververzadiging van het “sociaal
correcte” (p. 85), over die “sommigen” die “rijk worden zonder te werken” en die “anderen” die
“werken als gekken en toch arm blijven” (p. 87), over het feit dat “in elke democratie die die naam
waardig is”, het volk soeverein is, wat uitsluit dat de markten het zijn” (p. 99), enz. 
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De vaststelling is verpletterend. De antwoorden zijn verfijnd en onzeker opge-
bouwd (35), en voeren ons ergens naar het prille begin van het internationale socia-
le recht. Hoe kunnen we, voor relevante nationale, regionale of wereldwijde

Over het feit dat niet het kapitalisme als dusdanig achterwege moet worden gelaten, dat kapitalisme
dat noch moreel noch amoreel is, maar wel de als heilig vereerde economie, waarvoor de handelsac-
tiviteiten weer op hun plaats moeten worden gezet en de plaats moet worden gevonden van wat
geen handel is, zie Bruckner, P., Misère de la prospérité (Armoede van de welvaart), Parijs, Grasset,
2002. 
(33) Frydman, B., Les transformations du droit moderne. Introduction aux grands courants de la
pensée juridique (De veranderingen in het hedendaagse recht. Inleiding tot de grote stromingen in
het juridisch denken, op. cit., ziet in deze vaststelling een evolutie van ons recht volgens de economi-
sche hypothese (pp. 4-5 en pp. 47 e.v.) waarbij “aan de juridische orde elke vorm van autonomie
wordt ontzegd ten opzichte van de economische uitwisselingen en elke vorm van willoosheid om
het sociale te beheersen. Deze evolutie heeft momenteel de wind in de zeilen op internationaal vlak,
waar ze steunt op de huidige mondialiseringsbeweging, in een context van veralgmeende aansluiting
bij de mechanismen van de markteconomie” (p. 4).
“De aanhangers van de staatshuishoudkundige regeling eisen het hedendaagse erfgoed op door
privéautonomie naar voren te schuiven, dat wil zeggen de absolute vrijheid voor de individuen (en
de ondernemingen) om hun eigen doeleinden na te streven, en de daarmee verband houdende nood-
zaak om de interventiesfeer van de overheid strikt te beperken. Deze terugkeer naar de bronnen kan
niet zonder de afbouw van de welvaartsstaat, de privatisering van het recht en de aanvaarding van de
vrije wereldmarkt als natuurlijke en universele orde van de menselijke organisatie” (p. 5).
(34) Voor een alternatief samenlevingsproject dat met het kapitalisme, maar ook met het socialisme
breekt, over een schets van de ideale samenleving voor de toekomst die beide ismen overstijgt,
gesteld dat ze niet langer bestaan, kunnen we verwijzen naar de visie van Michael, A., die hij sinds
1991 heeft uitgewerkt samen met Hahnel, R., in The Political Economy of Participatory Economics,
Princeton, Princeton University Press, 1991; zie ook, van Michael, A., vertaald in het Frans, Après le
capitalisme. Eléments d’économie participaliste (Na het kapitalisme. Elementen voor een op partici-
patie gerichte economie), Marseille, Agone, 2003), onder het concept “participatieve (of op participa-
tie gerichte) economie”. Deze visie zou in 2006, op basis van een verzoek van Michael Albert in augus-
tus van 2005, het voorwerp uitmaken van een discussieseminarie van één week over de vormen die
de samenleving van morgen zou kunnen aannemen. Zie ook, van de Soto, H., Le Mystère du capital.
Pourquoi le capitalisme triomphe en Occident et échoue partout ailleurs (Het mysterie van het kapi-
taal. Waarom het kapitalisme in het Westen triomfeert en elders mislukt), Parijs, Flammarion, 2005 en
van Caillé, A., “L’Utopie de l’abolition du marché” (De utopische afschaffing van de markt), in Les Uto-
pies d’aujourd’hui, Le Nouvel Observateur, extra nummer juli-augustus 2005, p. 20, dat ons eraan
herinnert dat Thomas More, met zijn uitvinding van het eiland Utopia in 1516, reeds kritiek had op
“een wereld waarin de vereisten van de markt het haalden van die van de solidariteit en de rechtvaar-
digheid, vaststelde dat “de utopie van de afschaffing van de markt de utopie bij uitstek is, de moeder
van alle utopieën”, en er bij ons op aandrong dat we “dringend weer het democratische ideaal moeten
opvatten, ideaal dat ons niet gelast om de markteconomie door een andere, onvindbare, economie te
vervangen, dan wel de markteconomie te onderwerpen aan waarden die buiten het commerciële vlak
liggen”. Zie ook Flahaut, F., Le paradoxe de Robinson. Capitalisme et société (De Robinson-paradox.
Kapitalisme en samenleving), Parijs, Mille et une nuits (coll. Les petits libres, nr. 59), 2005 (nieuwe
uitgave, herwerkt en uitgebreid, van Pourquoi limiter l’expansion du capitalisme?, Descartes en Cie,
2003), die een kritische analyse brengt van de overheersende westerse gedachte, een politieke
gedachte die het economisme overstijgt, een “onvermijdelijke alternative doctrine”.
(35) André Comte-Sponville verwijst hier op gepaste wijze naar in Le capitalisme est-il moral? Sur
quelques ridicules et tyrannies de notre temps, op. cit., p. 99: “in een democratie is het volk soeve-
rein, wat uitsluit dat de markten het zijn. Daarop antwoordt u wellicht dat dat nu even gemakkelijk
gezegd is als in de jaren zestig, maar (door de mondialisering) moeilijker te realiseren is. Daarmee ga
ik akkoord. Maar waarom zou een democratie zich moeten beperken tot wat gemakkelijk is?”. 
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bescherming, de internationale verstandhouding aangaande deze beschermingen
die tussen staten, tussen groepen van economisch concurrerende staten moeten
worden gegarandeerd, overdoen? Hoe kunnen we, met een hedendaagse dimensie,
de geschiedenis van Necker en de Pont Neuf in Parijs, een zondagochtend in 1787,
overdoen en het verbod op zondagswerk omzetten in een verbod van respectloos-
heid voor een geheel (36) van regels van sociale welvoeglijkheid die waarden inhou-
den die gemeenschappelijk moeten worden gemaakt?

Deze antwoorden op een “mondialiseringsfenomeen” – dat “vooruitloopt op de
regulerende mechanismen die het zouden moeten oriënteren, het betekenis zouden
moeten geven en een reële band van burgerzin tussen de aardbewoners zou moeten
vormen (37) – verwijzen immers naar een nieuwe organisatie van de wereld, nieuwe
regels voor het grensoverschrijdende spel, de ontwikkeling van nieuwe strategieën
voor democratische controle (38). Ze opsommen zou ons veel te ver brengen,

(36) Het internationaal recht zou als project uit hoofde van het nationaal belang zijn ontstaan op een
zondagochtend in 1787, toen Necker, bij het oversteken van de Pont Neuf in Parijs, opmerkte dat
arbeiders de brug aan het herstellen waren en dat de zondagsrust niet werd erkend. Hij kwam tot de
conclusie dat het, uit eerbied voor de dag van de Heer, noodzakelijk was dat het verbod op zondag-
werk gezamenlijk werd genomen door de economisch met elkaar concurrerende staten (zie Hon-
derd jaar Belgisch sociaal recht, 3e uitgave, Brussel, Bruylant, p. 27, 1992 en de bibliografische refe-
renties in noot 73). Over de “mondialisering van de vooruitzichten”, over de noodzaak om rekening
te houden met andere juridische systemen en zich te organiseren in de concurrentie, over het feit
dat de buitensporigheden waartoe de achteruitgang van het beschermende sociaal recht leidt ten
gunste van deze concurrentie, “in het daglicht” stellen wat “een van de oorspronkelijke functies van
het internationaal arbeidsrecht (...) was” – verhinderen dat men zich niet aan grenzen stoort en profi-
teert van het ontbreken van supranationale regels”, “de concurrentie afvlakken door overal te zorgen
voor minimum ‘beschermingsstandaarden’” – zie Lyon-Caen, G., Le droit du travail. Une technique
réversible (Het arbeidsrecht. Een omkeerbare techniek), Parijs, Dalloz, 1995, speciaal hfdst. 7, pp. 85
e.v. Over het feit dat we aan de “grondrechten” te danken hebben dat ze centraal staan in nieuwe
regelgevingsvormen op internationaal, maar ook op regionaal niveau, over het feit dat het naleven
van deze grondrechten in de context van mondialisering van de economie een uitdaging blijft en dat,
om tal van redenen, zie onder de leiding van Daugareilh, I., Mondialisation, travail et droits fonda-
mentaux (Mondialisering, arbeid en grondrechten), Brussel, Bruylant, Parijs, L.G.D.J., 2005.
(37) Foucauld, J.-B. en Piveteau, D., Une société en quête de sens (Een samenleving op zoek naar
betekenis), Parijs, Edit. Odile Jacobs, p. 285, 1995.
(38) Zie meer bepaald Beck, U., Pouvoir et contre-pouvoir à l’ère de la mondialisation (Macht en
tegenmacht ten tijde van de mondialisering), Parijs, Flammarion (coll. Altot), 2003. “Waar het bij dit
begin van de eeuw vooral om gaat, is dat een wereldeconomie wordt opgebouwd die de geglobali-
seerde economische krachten aankan” (Le Boucher, E., Economiquement incorrect, op. cit., p. 10),
in een context van “overschrijding van de staten-naties” (ibid., pp. 154-159), “dat regelgevende
instellingen in verschillende vormen worden opgericht” (ibid., p. 10). In dat verband, zowel wat de
overschrijding, als de nood aan regelgeving betreft, zie meer bepaald Peyrelevade, Le capitalisme
total, op. cit., p. 9; zie ook Bayart, J.-F., Le Gouvernement du Monde. Une critique politique de la
globalisation (De wereldregering. Een politieke kritiek op de globalisering), Parijs, Fayard, 2004.
Aangaande “de zinsbegoocheling van concurrentie zonder regelgeving”, zie Les Econoclastes, Petit
bréviaire des idées reçues en économie (De econoclasten, klein brevier van heersende opvattingen
inzake economie), Parijs, Edit. La Découverte, pp. 22 e.v., 2003.
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maar u moet weten dat de A.I.S.S. zich er, samen met anderen, mee heeft bezigge-
houden (39).

Voor deze antwoorden, voor zover ze bij het overgangsvertoon aansluiten en aan-
passingen van het nationale recht impliceren, moet absoluut rekening worden
gehouden met de metamorfosen van arbeid, van individuele loopbanen, er moet
meer worden nagedacht over de bescherming van de personen en werknemers dan
over die van de banen, zelfs al moeten we het hier, zoals maar al te vaak, houden bij
“sloganformules” zonder er betekenis of inhoud aan te geven, en zelfs al moeten we
ons ervan vergewissen dat ze geen nieuwe bres of mogelijkheid tot bres vormen in
een eveneens wilde deregulering.

“Meer dan ooit bestaat de uitdaging erin om door openheid, vertrouwen, vernieu-
wing (dat zijn tussen haakjes de drie waarden van de RSZ) het conflict van de onver-
mijdelijke logica’s op te lossen: het economische aan de ene zijde, het sociale aan
de andere zijde. Het economische heeft zo zijn eisen: concurrentievermogen, renta-
biliteit, flexibiliteit, lasten die binnen de perken blijven, veranderingen, creativiteit.
Het sociale verwacht erkenning: behoorlijke levensstandaard, eerbied voor de waar-
digheid, gewaarborgde bescherming, gegarandeerde innerlijke rust, aanmoediging
van de ethiek van verantwoordelijkheid en verdeling” (40).

Dat brengt ons ertoe om ons te buigen over de “flexicurity”, waarvan het nu net de
bedoeling is, dat onvermijdelijke logica’s in hun respectieve polen “flexibiliteit” en
“security” worden verenigd (41), die staande houdt dat ze de gepaste sociale
bescherming behoudt zonder de nodige moderniseringen in de weg te staan, dat ze
eerder beschermt dan verzwakt en dus kan inspelen op het dilemma “concurrentie
– sociale zekerheid”. 

(39) Zie in het bijzonder de bijdrage van Euzéby, A., “Le financement de la protection sociale à l’ép-
reuve de la mondialisation de l’économie”, hoofdstuk 3 van La Sécurité sociale dans le village
global, op. cit., pp. 1187 e.v., vooral dan p. 56, “L’urgence d’une gouvernance sociale mondiale” (De
dringende nood aan een sociale governance op wereldschaal) en p. 57, “La nécessité d’un Fonds
social international” (De nood aan een internationaal sociaal fonds). Zie ook Auer, P., Besse, G. en
Méda, D., Délocalisations, normes du travail et politique d’emploi. Vers une mondialisation plus
juste?, op. cit.
(40) “Faut-il prépensionner la Sécurité sociale?”, hoger genoemd art., p. 15.
(41) Zie meer bepaald Gautié, J., “Les économistes contre la protection de l’emploi: de la dérégula-
tion à la flexicurité” (Economen tegen de bescherming van de werkgelegenheid: van ontregeling
naar flexicurity), Droit social, nr. 1 van januari 2005, pp. 2-11; Kronauer, M., Linne, G., onder de
leiding, Flexicurity: die Suchenach Sicherheit in der Flexibilität, Berlijn, Sigma, 2005; Farell, G. en
anderen, Concilier flexibilité du travail et cohésion sociale: un défi à relever / Reconciling labour
flexibility with social cohesion: Facing the challenge (Flexibiliteit verzoenen met arbeid en sociale
cohesie: de uitdaging), Straatsburg (Raad van Europa), 2005. Zie ook in Droit social, nr. 3 van maart
2005, Rigaudiat, J., “A propos d’un fait social majeur: la montée des précarités et des insécurités
sociales et économiques” (Over een belangrijk sociaal feit: de toenemende onbestendigheid en socia
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We blijven ook even stilstaan, in de marge van uw gedachtewisselingen in dit ver-
band en bij de suggesties in de referentieverslagen zoals Au-delà de l’emploi,

le onzekerheid), pp. 243-261, waaronder – nieuw of terugkerend feit – de toenemende armoede bij
de werknemers. Nu het gevaar toeneemt dat een deel van het werknemerschap omslaat in “armoede-
schap”, onzeker werknemerschap, mogen we niet vervallen in gemakzucht: de onbestendigheid die
aan sommige vormen van arbeidsorganisatie is gebonden, mag niet permanent zijn of worden, te
vaak voorkomen, een “levenstoekomst” zijn, ze mag het niet halen van het regelmatige, stabiele, evo-
lutieve, noch zich vastenten op een hardnekkige massawerkongelegenheid; de zogenaamde “actieve”
samenleving waarnaar we verlangen, kan, in haar aanvaardbare uitdrukkingsvormen, geen “voltijdse”
samenleving zijn onder om het even welke omstandigheden die “working poor” teweegbrengen. Het
stappenplan voor de verandering zou er met andere woorden in bestaan dat men erin slaagt om
mobiliteit en flexibiliteit – als noodzakelijke elementen voor de hedendaagse economieën, waarin
enige concurrerende productiviteit moet aanwezig zijn – te koppelen aan de sociale bescherming
van de werknemers als essentieel recht van een volwaardig burgerschap; dat zou voor de duur van
de levensloop, globaal gesproken, een geheel van degelijke diensten, dekkingen, inkomsten inhou-
den (zie infra, nota 38 tot 46). Met andere woorden, in een context van professionele onzekerheid
moet het sociale recht corrigeren door een overkoepelend beschermend traject van continuïteit te
organiseren; op die manier moet een antwoord kunnen worden gegeven op de vragen: “hoe doelein-
den op lange termijn voortzetten” – voor de duur van het leven – nastreven “in een maatschappij die
slechts de korte termijn kent?” (…), of nog “hoe kan een mens voor zichzelf een identiteit scheppen
en een traject uitbouwen in een maatschappij die uit episodes en fragmenten bestaat?” (Le travail
sans qualités, op. cit., p. 31). Over dit thema – zoektocht naar een evenwicht tussen “flexibiliteit”
en “zekerheid” – hebben we met belangstelling het recentste nummer van Droit social (nr. 12 van
december 2005) gelezen. Voor Frankrijk is dit nummer gewijd aan Un nouveau droit du travail et
de l’emploi? (Een nieuw arbeids- en werkrecht?), met een woord vooraf van Jean-Jacques Dupey-
roux, die in verband met het “Franse model” de volgende verschrikkelijke vaststelling doet (p. 1081):
dit model kan volgens hem “zonder al te veel moeite worden gemondialiseerd”; in dit nummer staat
ook een bijdrage van Supiot, A., “Le droit du travail bradé sur le ‘marché des normes’”, pp. 1187 e.v.,
waarin hij reeds in het begin stelt dat “de toegang van een grotere groep mensen tot nuttig en naar
behoren verloond werk, het doel is dat in principe door elk werkgelegenheidsbeleid wordt nage-
streefd” en dat “in dat opzicht het recht op werk wordt uitgebreid (en verder gaat dan het recht van
de werknemer), enerzijds tot de regels van het handelsrecht die de plaats van de – al dan niet bezol-
digde – arbeid bepalen in de handelssfeer en anderzijds tot de regels van het publiek recht die het lot
van de staatsambtenaren, lokale gemeenschappen en ziekenhuizen vastleggen”. Voor een praktische
illustratie van dit zoeken naar een evenwicht tussen flexibiliteit en sociale zekerheid, publiceerde de
A.I.S.S. onlangs, in samenwerking met de Belgische Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA), La
protection sociale dans un environnement en mouvement (De sociale bescherming in een verande-
rende omgeving), een studie van vijf scenario’s voor een “chaotische” beroepsloopbaan (voltijds,
deeltijds, werkloosheid), met de bedoeling om voor Frankrijk, Ierland en België te bepalen in welke
mate de toegenomen flexibiliteit van de arbeidsmarkt al dan niet gepaard gaat met maatregelen die
de werknemers in staat stellen om hun beroeps-, sociale en gezinsleven correct te organiseren en
tegelijkertijd te kunnen genieten van een maximum aan zekerheid op het vlak van sociale bescher-
ming en arbeidsomstandigheden (Genève, A.I.S.S., 2005). Over het feit dat de huidige tendens, de
huidige mode om het economische en het sociale te flexibiliseren wel eens contraproductief zou
kunnen zijn ten gevolge van het aangetaste vertrouwen van de individuen in hun sociaaleconomi-
sche systeem, zie het boek van Layard, R., onderzoeker aan de London School of Economics, Happi-
ness. Lessons from a New Science, New York, Penguin Press, 2005.
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van Alain Supiot (42), bij de RSZ-bijdrage aan de bedenkingen en aanbevelingen van
de Commissie Arbeid en Niet-arbeid van de Koning Boudewijnstichting (43). Er
werd mij gevraagd om deze Commissie voor te zitten. Zonder even ver te gaan als
degene die door Alain Supiot werd geleid (44), heeft deze Commissie zich echter
wel vastberaden en gelijklopend aangesloten bij een perspectief van overschrij-
ding van de “traditionele loonarbeid”, van bevordering van het voltallige burger-
schap en dus ook van de “maatschappij van multiactiviteit” (45), met een eis voor
een “actieve zekerheid binnen de onzekerheid” (46), een continuïteit van bescher-
ming of inkomensgarantie het hele leven lang (47), waardoor we de achterhaalde
centraalheid van arbeid door de invoeging van “niet-arbeid”, niet-bezoldigde activi-
teiten met sociaal nut, achter ons laten (48). Derhalve wordt voorgesteld om

(42) Rapport voor de Europese Commissie, veranderingen van de arbeid en toekomst van het
arbeidsrecht in Europa, Parijs, Flammarion, 1999. Zie ook de commentaar waartoe het rapport aanlei-
ding heeft gegeven, in Droit social, nr. 5 van mei 1999, met onder meer de bedenkingen van Castel,
R., pp. 438 e.v. (“Droit du travail, redéploiement ou refondation?” – Arbeidsrecht, herstructurering
of heroprichting?) en over de evolutie van het arbeidsrecht in de Europese Unie (EU-15) in de loop
van de voorbije jaren (in het bijzonder 1992-2003), de studies van de Commissie waarvan de resulta-
ten werden voorgelegd tijdens de conferentie “Labour Law in Europe: Steps towards 2010”, die in
2004 door het Nederlandse voorzitterschap in Leiden werd georganiseerd. Deze studies zouden moe-
ten helpen bij de voorbereiding, tegen 2006, van een “Groenboek” rond het thema: modernisering
van het arbeidsrecht om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Zie ook, onder meer, het ver-
slag van het Secretariaat van de A.I.S.S., Développements et tendances 2001-2004, op. cit., pp. 99
e.v. Lees onder meer p. 100: “het socialezekerheidsbeleid zal des te doeltreffender zijn, zowel voor
de klassieke werkgelegenheid als voor de atypische werkgelegenheid, wanneer het de sociale
bescherming en de levenscyclus op een globale en geïntegreerde manier beschouwt”.
(43) Zie Soete, L. en Vandervorst, P., met de medewerking van de leden van de Commissie Arbeid en
Niet-arbeid, Kessel-Lo, Garant (voor de Nederlandstalige versie), Brussel, De Boeck-Université (voor
de Franstalige versie), 2000, Arbeid en Niet-arbeid: naar een volwaardige participatie.
(44) Zie Travail-non travail, op. cit., pp. XVIII-XIX.
(45) Gorz, A., Misères du présent, richesse du possible (Armoede van het heden, rijkdom van het
mogelijke), Parijs, Galilée, p. 225, 1997.
(46) Au-delà de l’emploi, op. cit., p. 299. Zie ook Boisonnat, J., Le Travail dans vingt ans (Arbeid
over twintig jaar), Parijs, Odile Jacob, 1995.
(47) Bernard Gazier heeft het over de “beveiliging van de levenstrajecten”, die “derhalve de grote
aangelegenheid van onze tijd wordt” en die “in ruime mate de zekerheid van traditionele werkgele-
genheid overschrijdt” Vers un nouveau modèle social (Een nieuw sociaal model), Parijs, Flamma-
rion, herziene uitgave, p. 360, 2005; zie ook zijn voorstellen voor “overgangsmarkten” (pp. 254 e.v.)
en de lijst van “overgangswerkmiddelen” die hij heeft opgesteld (pp. 365 e.v.). Over het “trilemma”
van de sociale zekerheid – met name het gelijktijdig voortzetten door de sociale zekerheid van de
drie doelstellingen van sociale bescherming (gegarandeerde minimumbescherming, behoud van de
verworven levensstandaard, bevordering van sociale participatie, met inbegrip van arbeidsparticipa-
tie), zie Cantillon, B., Marx, I. en De Maesschalck, V., “Het trilemma van de sociale zekerheid: verle-
den, heden en toekomst. De minimumbescherming in de welvaartsstaat” Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, 2003/2, pp. 399-435. Het zou gaan om meer dan de zekerheid om een baan te
behouden, namelijk om een baan te vinden en de bruggen tussen beide te leggen.
(48) Voor een synthese van de werkzaamheden, van het verslag, zie mijn artikel “Arbeid en niet-arbeid:
naar een volwaardige participatie en een creatieve welvaartsstaat”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid, 2001/3, pp. 513 e.v. Over het concept “sociaal nuttige activiteit”, dat op een statuut wacht,
en over het gevolg van de afschaffing van het eigenlijke concept werkloosheid, verwijzen we naar J.
Attali, die het concept heeft overgenomen, La voie humaine, op. cit., pp. 143 e.v. p. 197.
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het begrip “arbeidsparticipatie” uit te breiden tot “maatschappelijke of burgerparti-
cipatie”. Ik kan hierover nu niet verder uitweiden, maar een dergelijke tendens
nodigt uit om het “arbeidsrecht” uit te breiden tot sociaal “participatierecht” en om
over te schakelen van “sociale verzekering” naar sociale “participatieverzekering”.
We zouden evolueren naar een systeem van sociale verzekeringen dat grondig ver-
schilt van het huidige systeem (49) en dat – bijvoorbeeld in het geval van de werk-
loosheidsverzekering – niet langer zou worden gezien als een verzekering tegen het
verlies van werk en tegen het daaruit resulterend gebrek aan een vergoeding, maar
wel als een waarborg gebonden aan het uitoefenen van sociaal nuttige activiteiten
op de arbeidsmarkt of daarbuiten. Dit nieuwe systeem zou alle vormen van maat-
schappelijke of burgerparticipatie dekken: werk, zoeken naar werk, aanvaarde vor-
men van sociale non-arbeidsactiviteiten (activiteiten die nuttig zijn voor de gemeen-
schap, activiteiten in het gezin, opleidingen) en – waarom ook niet? – het aanbod
van arbeid en niet-arbeid. De maatschappelijke dienstverlening zou de niet-participa-
tie blijven dekken. Met andere woorden, het sociale nut zou het hoofdkenmerk
worden. De werkloosheid – om nogmaals dit voorbeeld aan te halen – zou dan wor-
den gezien binnen de dimensie die ze inhoudt: een ware activiteit of participatie,
namelijk het zoeken naar werk (50) dat de werkloze, die hierdoor opnieuw werker
is geworden, zijn waardigheid en zijn plaats in de maatschappij zou teruggeven.

*

De tweede beweegreden om de gespecialiseerde internationale organisatie, de
A.I.S.S., niet te verwaarlozen, is de mogelijke confrontatie van standpunten inzake
belangen en richtsnoeren die voor de begeleiding moeten worden ondersteund.

(49) Arbeid en niet-arbeid, op. cit., pp. 96-99.
(50) Arbeid en niet-arbeid, op. cit., p. 98: “de werkloosheid moet worden gezien als een ‘activiteit’:
een activiteit die erin bestaat actief naar werk te zoeken. Het gaat om een werker die werk zoekt.
Deze verandering van perspectief zou de werkloze zijn waardigheid moeten teruggeven en hij zou
niet langer worden beschouwd als een tweederangsburger die schuldig is aan een verzwakking van
de sociale cohesie.” Deze suggestie voor “rehabilitatie” speelt in op een diepgewortelde nood aan
waardigheid. Dat komt duidelijk tot uiting in deze dialoog, die in november 2005 op La Première (uit-
zending: “Quand les jeunes s’en mêlent”) te horen was; een journalist die het waarom probeert te
verklaren, spreekt met een jongere uit een Parijse buitenwijk: Hebt u werk, een baan? –Ja! – Wat
voor werk, welk beroep hebt u? – Ik ben zoeker. – Ach zo! En voor welk vakgebied, voor welk
thema? – Ik ben werkzoeker! Deze suggestie sluit ook rechtstreeks aan bij wat de Koninklijke Com-
missie Sociale Zekerheid voorstelde in haar Voorontwerp voor een codex sociale zekerheid: de werk-
loosheidsverzekering vervangen door een werkgelegenheidsverzekering, de ziekte- en invaliditeits-
verzekering vervangen door een gezondheidsverzekering (zie Koninklijke Commissie belast met de
codificatie, de harmonisatie en de vereenvoudigingvan de socialezekerheidswetgeving, in het kader
van de globale hervormingen van deze wetgeving, Voorontwerp voor een codex sociale zekerheid,
Memorie van toelichting, Brussel, 15 maart 1985, Titel VI (Administratieve organisatie), hoofdstuk
één (Overheidsinstellingen sociale zekerheid), deel één (Codex), p. 123). Over de links tussen het
belang van het deviante en de staat van het sociale, zie, aangezien het hier om een bepaalde doel-
groep met zoveel toekomst gaat, Jeunes et violence. Une rencontre programmée par la crise de soli-
darité (Jongeren en geweld. Een treffen gepland door de solidariteitscrisis), van Nagels, C., Brussel,
Bruylant (Verzameling van de “werken en monografieën” van de Ecole des sciences criminologiques
Léon Cornil), 2005.
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Voor de periode van 2005 tot 2007 weerhield de A.I.S.S. als algemene actiedoelstel-
ling, als ideaal – waarnaar zonder uitzondering en zonder de sociaal reeds goed
voorziene landen met toch enkele zwakke punten terzijde te schuiven – de uitbrei-
ding van de sociale bescherming die in de wereld wordt aangeboden (51).
Deze algemene, permanente en pedagogisch geïnspireerde doelstelling wordt in
drie specifieke, elkaar aanvullende doelstellingen opgesplitst. Deze hadden de ach-
tergrond kunnen vormen waartegen de algemene conclusies zouden kunnen wor-
den geplaatst voor de onderwerpen die in onze drie workshops aan bod kwamen.
Deze drie doelstellingen zijn:
� Eerste specifieke doelstelling: de uitbreiding van de administratieve en operatione-

le bevoegdheden van de leden, namelijk de promotie en de ontwikkeling van de
sociale zekerheid door een “voorbeeldige governance” (52), een kwalitatief zo
goed mogelijke service aan de klanten, garanties voor de financiële haalbaarheid
van de beschermingen, beheersing van de nieuwe informatie- en communicatie-
technologieën (NICT).

� Tweede specifieke doelstelling: de promotie en de ondersteuning van de acties
die de bescherming van de sociale zekerheid moeten uitbreiden. Deze doelstelling
wil in dat verband de kloof ratione personae, ratione materiae dichten (53) en
betreft derhalve de inhoud en de dimensie van de verzekerde dekking.

� Derde specifieke doelstelling: de verhoging van het vermogen van de leden om
deel te nemen aan de debatten over de sociale zekerheid (54), van hun bekwaam-
heid om de fundamentele kwesties aan te kaarten, te kunnen analyseren, de ont-
wikkeling van het socialezekerheidsbeleid te verdedigen, om actief deel te nemen
aan de promotie van de sociale zekerheid, aan de debatten over de sociale zeker-
heid, om voor sociale rechtvaardigheid en een betere risicoverdeling op te
komen.

Om die drie specifieke doelstellingen te verwezenlijken, vormen vier thema’s de
operationele hoofdlijnen voor alle activiteiten van de A.I.S.S..

� Eerste thema: doeltreffendheid van de bestaande prestaties (55).
In welke mate bereiken de huidige stelsels hun doelstellingen? In welke mate vol-
doen ze aan de behoeften van de bevolking? Zijn de prestaties voldoende aangepast?
Welke impact hebben de bestaande prestaties op de inkrimping van de armoede?
Hoe groot is de fraude, het misbruik? Welke factoren beroven de sociaal verzeker-
den van informatie, diensten? enz.

(51) Zie het Activiteitenprogramma en budget voor 2005-2007, een verslag dat door de thesaurier
aan de Raad werd voorgelegd in naam van het Bureau, 32e afdeling, ter gelegenheid van de 28e Alge-
mene Vergadering in Bejing, sept. 2004, p. 10.
(52) Activiteitenprogramma …, op. cit., p. 12.
(53) Ibid., p. 12. Zie ook p. 13. Deze doelstelling, met tal van varianten naar gelang van de situatie op
het terrein, staat centraal in een “waaier van bijzondere fenomenen als daar zijn migratie, gemondiali-
seerde economie, ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, informele arbeidsmarkt, onder-
grondse economie, atypische werkzaamheden en sociale uitsluiting”.
(54) Ibid.p. 13.
(55) Activiteitenprogramma …, p. 14.
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Ik wil hier even verder over uitweiden, aangezien het gaat om meer dan de strikte
bevoegdheden van de RSZ, maar ook om dat wat iemand met zijn werk, zijn finan-
ciële oogst doet: ons land, waar wellicht meer dan in andere landen sociaal overleg
wordt gepleegd (56) – ik maak het elke dag mee – zou zich meer moeten bekomme-
ren om de staat van de sociale bescherming. Niet dat er gevaar dreigt wat de finan-
ciering betreft – ik heb niet de tijd om erover uit te weiden en we moeten er in
ieder geval mee ophouden om anderen te alarmeren of onszelf ongerust te maken
op dat vlak (57), meer bepaald omdat de RSZ vanuit zijn wettelijke bevoegdheden
de plicht en het vermogen heeft om indien nodig een lening aan te gaan om de
tekorten van de inkomsten te verhelpen – maar wel omdat de kwaliteit van de
panoplie van tussenkomsten erop achteruitgaat (58). Deze regressie komt op ver-
schillende manieren tot uiting, onder meer door een minder succesvolle indijking
van de armoede (59). We zijn niet langer, als we dat dan al ooit geweest zijn, het 

(56) Over dit overleg, zie het werk van Tony Vandeputte, ere-gedelegeerd bestuurder van het VBO,
Het interprofessioneel sociaaleconomisch overleg 1986-2005, (gv@vbo-feb.be); zie ook de toespra-
ken tijdens het colloquium dat de FOD Werkgelegenheid, Werk en Sociaal overleg op 13 en 14 okto-
ber 2005 organiseerde rond het thema: “De sociale dialoog in België”.
(57) Ik verwijs hier niet alleen naar de studies van het Planbureau, in hoofdzaak, die ook tijdens de
Studiedagen werden aangehaald, maar ook, voor een goede lectuur, naar het boek van De Swert, G.,
dat bij het weerhouden standpunt aansluit: 50 Grijze leugens – Over vergrijzing en langer werken,
Ed. Van Holewijck voor de Nederlandse versie, 2004, (Cinquante mensonges sur les fins de carriè-
re, Brussel, Edit. Luc Pire (voor de Franse versie), 2005).
(58) In dat verband stem ik in met de uitstekende stand van zaken die door Bea Cantillon werd opge-
maakt voor het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid,  2005/4, pp. 719-735, “Hoe sociaal en
zeker is de sociale zekerheid nog? Reflecties over de toekomst van de sociale zekerheid in België”.
Deze analyse, alsook de gegronde toekomstperspectieven, verdiende een plaats, en misschien zelfs
de eerste plaats, in onze werkzaamheden, om ons niet te beperken bij het theoretische of slechts
gedeeltelijk doelgerichte; we voegen deze analyse bij de bijdrage van Bogaert, H. aan deze Studieda-
gen, “Enjeux stratégiques pour la sécurité sociale et son financement” (Strategisch belang voor de
sociale zekerheid en de financiering daarvan) (opgenomen in Recueil de textes, exposés en séances
plénières et ateliers); hierin komen de voornaamste thema’s – de gevolgen van de mondialisering, de
hervorming van de financiering, de mogelijke inspiratie die we kunnen putten uit het noordse model – aan bod.
(59) Ik verwijs algemeen naar de vele werken van het Centrum voor Sociaal Beleid in Antwerpen en
naar de bijdragen van de promotoren van het centrum, Herman Deleeck en Bea Cantillon, die deze
kwesties uitgebreid aankaarten. Zie ook het recente rapport van het Steunpunt tot bestrijding van
armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, Armoede uitbannen. Een bijdrage aan poli-
tiek debat en politieke actie, Brussel, FOD Kanselarij van de Eerste Minister, december 2005 en,
onder andere, de bijdrage van Nicaise, I. en De Blander, R., “De impact van maatschappelijke keuzen
op de armoededynamiek”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2005/4, pp. 675-709. Indien
er geen sociale transfers of socialezekerheidsuitkeringen waren, zou 42% van de bevolking zich
onder de armoededrempel bevinden en geen inkomen hebben dat minstens gelijk is aan 60% van het
federale mediane inkomen, of dat, concreter gezien, minstens 9.324 EUR per persoon op jaarbasis of
777 EUR op maandbasis bedraagt. Over de armoede die zich “vaak voordoet na een slecht eindigende
loopbaan als zelfstandige”, en over het pensioenbedrag voor zelfstandigen, dat in meer dan één
opzicht “onbehoorlijk” blijft na een volledige loopbaan (in de veronderstelling van gelijke financiële
bijdragen en burgerlijke eerlijkheid), zie het hoofdartikel van Mené, R. in Union et Actions (tijd-
schrift van de Union des Classes Moyennes), nr. 45 van 2 december, p. 2.
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land waar het armoedecijfer dankzij de sociale zekerheid het laagst ter wereld is.
Alleen de armoede van gezinnen met kinderen is nog het best behoed – maar mis-
schien is het alleen maar uitstel? – dankzij de kinderbijslag, die, ondanks al het aan-
gename dat ter gelegenheid van de 75e verjaardag van de bijslagen voor werkne-
mers werd gezegd, toch een grondige facelift, zo niet een heroprichting nodig heeft
die noch het betrokken bestuur, noch de politiek kan of wil schetsen. Aangaande de
armoede bij ouderen, bij gerechtigden op een vervangingsinkomen in het algemeen,
de langdurige armoede, kost het ons moeite om nog enige genoegdoening te erva-
ren, om het op een academische manier uit te drukken; daar komt nog bij dat,
ondanks alle uitingen van zelfgenoegzaamheid, ons systeem, ons model, met uitzon-
dering van de gezondheidszorg en het beroepsrisico, naar de bijstand overhelt of
kans loopt om over te hellen (aangezien het om gegarandeerde bedragen gaat). Dat
is zeer duidelijk voor wat de werkloosheidsuitkeringen betreft, het is eerder onrust-
wekkend voor wat het wettelijke pensioen voor werknemers betreft (en dan heb-
ben we het nog niet over het zelfstandigenpensioen), aangezien onze pensioen-
Assepoester (60) – wier vervangingsratio, dat wil zeggen de verhouding tussen het
bedrag ervan en het laatste loon, een van de laagste, een van de minst vrijgevige van
Europa is en lijdt onder het feit dat de gestorte bedragen niet aan de loonevolutie
zijn aangepast – sommigen, zoals Delta Lloyd Life, ertoe neigt om haar te bestempe-
len als een “wegschrompelende oude vrouw met een twijfelachtige toekomst” en
onvermijdelijk een bijkomende privéverzekering noodzakelijk maakt (61)/ (62).
Worden er de nodige conclusies uit getrokken? Wordt er voldoende gecontroleerd
of de tweede (sectorgebonden) pijler deze feitelijke situatie corrigeert en geen nieu-
we ongelijkheden teweegbrengt? Bekommert men zich voldoende om diegenen die
na een volledige loopbaan buiten het veld van de bijkomende mechanismen vallen?
Bereidt men zich voor op de onvermijdelijke verhoging van de effectieve pensioen-
leeftijd voor diegenen die geen zogenaamde “zware beroepen” uitoefenen? Of toch
ten minste op de invoering, zoals in Zweden, van “notionele contributieve” syste-
men die een keuzemogelijkheid bieden: met pensioen gaan op dezelfde leeftijd als
de werknemers die in de loop van hetzelfde jaar zijn geboren (met een lagere uitke-
ring, aangezien ze gemiddeld langer leven) of later met pensioen gaan (met een

(60) De uitdrukking is van Gilbert De Swert, op. cit., p. 90. Over de “aangekondigde dood van het
wettelijk pensioen” en de zogenaamde “samenzwering” van de “driepijlerdoctrine”, zie 2040-2045.
La guerre aux vieux. Jeunes, engagez-vous! (Strijd tegen de ouderen. Jongeren, treedt in dienst!),
Cahiers marxistes, nr. 231 van juli-augustus 2005, meer bepaald p. 5, p. 9.
(61) “Comment préparer sa retraite” (Hoe bereid ik mijn pensioen voor?), bijlage bij La Libre Belgi-
que, nov. 2005 (met de steun van Delta Lloyd), p. 2; over deze diskwalificatie van het wettelijk pen-
sioen, zie Godart, M., “2040-2045. La guerre aux vieux. Jeunes, engagez-vous!”, Hoofdartikel van
het nr. 231 van de Cahiers marxistes, op. cit., p. 3.
(62) Volgens de cijfers van het Planbureau voor 1980-2005 volgen de vervangingsinkomens een volle-
dig andere curve dan de lonen, een dalende curve door de afschaffing 25 jaar geleden (in 1981) van
de koppeling van de sociale bijdragen aan het welzijn. Bijvoorbeeld voor de vervroegde pensioenen:
ze waren in 1980 goed voor 51,2% van het laatste loon, nu nog slechts voor 34,8%; de werknemers-
pensioenen bijvoorbeeld kwamen in 1980 overeen met 34,7% van het laatste loon, met 31,7% in
2005; de werkloosheidsuitkeringen bijvoorbeeld vertegenwoordigden 45,7% van het laatste loon in
1980, in 2005 nog slechts 27,3%!
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comfortabelere pensioenuitkering). Wordt er voldoende over gedacht om een open-
bare “hulpvoorziening” met concurrentievermogen in te voeren? Is men er, wat de
werkloosheid betreft, voldoende van overtuigd dat dit de enige en beste manier is
om de “werkvalstrik” te vermijden en onrechtmatige werkloosheid tegen te sturen?
Dit zijn enkele vragen die ons tot bescheidenheid aanzetten, maar ons ook aanspo-
ren om, dat hopen we althans, de touwtjes weer in handen te nemen (63).

� Tweede thema: de plaats van de sociale zekerheid in het geheel van de sociale
bescherming (64).

Of hoe kunnen we het “uitgebreide maar nog vage” concept sociale bescherming
nauwkeuriger weergeven? Met andere woorden, welke “risico’s” waarmee nog geen
rekening werd gehouden, zouden door de uit haar traditionele omhulsel gehaalde
sociale zekerheid moeten worden gedekt? Enz.

(63) Deze vragen manen ons er voornamelijk toe om aandacht te hebben voor de kwetsbaarheid van
een cultuur, een waar en democratisch sociaal erfgoed, de overdracht ervan van generatie naar gene-
ratie in onze gemondialiseerde context, en dus van het principiële voortbestaan ervan. Hoe moeten
we handelen, reageren, bedenken, heruitvinden opdat het sociale zijn geschiedenis niet achter zich
heeft, synoniem blijft van vooruitgang, verovering, project, hoop? Hoe moeten we handelen, reage-
ren, bedenken, heruitvinden opdat het sociale geen bunker wordt van weerstand en blinde verdedi-
ging die verworvenheden en verwervingsmechanismen of verwervingsgenese buitensluit? Verder
verwijzen deze vragen ook naar de wanverhouding, die door Galbraith, J. K. aan de kaak wordt
gesteld, (Les mensonges de l’économie (De leugens van de economie), Parijs, Grasset, 2004) tussen
de concepten van de economie en de dagelijkse werkelijkheid, tussen, enerzijds diegenen die door
hun (universitaire of andere) titels, hun machts- of adviesfuncties hun standpunten opleggen, maar
voor wie het werk eerder een beloning is dan een verplichting, en, anderzijds, diegenen die lijden
onder arbeid, niet-arbeid, werkloosheid, achteruitgang van de arbeidsomstandigheden, werkonzeker-
heid. De eerste groep staat, door het comfortabele leven dat ze leiden, meer open voor flexibiliteit,
loonmatiging, aanwervingsmoeilijkheden, lastenvermindering, bevriezing van de sociale uitkeringen.
Over het feit dat de mondialisering, zoals we die vandaag kennen, “de ruimte voor collectieve beslis-
singen, sociale verzekeringen, herverdeling van de overheidsdiensten beperkt precies op het ogen-
blik dat deze meer noodzakelijk worden” (pp. 17-18), over het feit dat de mondialisering “in het
rechtvaardigheidssysteem het marktaandeel doet toenemen en het aandeel van de democratie doet
afnemen”, maar “dat ook doet omwille van de doeltreffendheid van de markt en van een orde die
superieur is ten opzichte van die van de democratie” (p. 15), wat “onmacht van de politiek dient te
worden genoemd” (p. 15), over het feit dat dit alles leidt tot een omkering van de “normale waarden-
hiërarchie: eerst doeltreffendheid, vervolgens, voor wat nog overblijft, democratie” (p. 16), over het
feit dat “de moeilijkheden in verband met de huidige globaliseringsbeweging niet voortspruiten uit
de globalisering zelf, dan wel uit de conceptie volgens dewelke de uitbreiding van de marktsfeer een
grotere terugtrekking van de staat zou inhouden” (p. 16), over een pleidooi voor de stelling volgens
dewelke het streven naar sociale cohesie geen hindernis vormt voor de economische doeltreffend-
heid en de meest solidaire ondernemingen absoluut niet het minst goed presteren, zie Fitoussi, J.-P.
en Savidan, P., “La démocratie à l’épreuve des inégalités” (De democratie bestand tegen de ongelijk-
heden) in Comprendre les inégalités (De ongelijkheden begrijpen), Revue de philosophie et de
sciences sociales, nr. 4 van 2003 (Presses universitaires de France). Over de toenemende ongelijkhe-
den, een bedreiging voor de democratie, zie meer bepaald Fitoussi, J.-P. en Rosanvallon, P., Le nou-
vel âge des inégalités (Het nieuwe tijdperk van de ongelijkheden), Parijs, Seuil, 1996.
(64) Activiteitenprogramma …, op. cit., p. 14.
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� Derde thema: de vergrijzing van de bevolking en de gevolgen daarvan voor de
sociale zekerheid (65).

Of hoe moeten we inspelen op de ongerustheid aangaande de financiering en de
houdbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels? Wat zijn de gevolgen voor de dek-
king van de gezondheidszorg, welke zijn de nieuwe noden, bijvoorbeeld wanneer
het gaat om wat men “zorgbehoevendheid” noemt? Enz.

� Vierde thema: de rol van de sociale zekerheid ten overstaan van de vereisten van
de arbeidsmarkt en het werkgelegenheidsbeleid (66).

Of hoe kunnen we, via de sociale zekerheid, in de hand werken dat diegenen die in
staat zijn om te werken, op de arbeidsmarkt blijven? Hoe kunnen we ervoor zorgen
dat diegenen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, er gemakkelijker naar kunnen
terugkeren? Welk evenwicht tussen individuele rechten op prestaties en de collec-
tieve vereisten inzake werkgelegenheid moeten we vooropstellen, vinden, in stand
houden? Enz.

2.2. IN HET PATCHWORK VAN DE UNIE
Laten we een trapje zakken in de ruimtelijke positionering van de RSZ en ons bij
Europa, de Europese Unie voegen.

Het Europa dat bestaat. Het Europa dat niet bestaat. Het Europa dat op zoek is naar
zichzelf. Het Europa dat een van de sleutels en voor ons wellicht dé meest geschikte
sleutel is om de “verwildering” van de wereld tegen te gaan, als het zich maar kan
doen gelden als sterke, vastberaden gesprekspartner, zijn stem kan laten horen, in
de meerpolige omgeving een rol kan spelen dankzij zijn cohesie, posities, waarden,
wat veronderstelt dat het zijn interne markt nog versterkt en de tussenschotten
ervan weghaalt, een waar gezamenlijk economisch beleid ontplooit (67), wat veron-
derstelt dat het zijn eenheidsmunt duurzaam maakt en nog uitbreidt, wat veronder-
stelt dat het grote politieke stappen zet om eenstemmig te spreken, wat veronder-
stelt dat het denkt aan het overschrijden van zachte convergenties op fiscaal en
sociaal vlak en op het vlak van de sociale zekerheid, wat, kortom, veronderstelt dat

(65) Activiteitenprogramma …, op. cit., pp. 14-15.
(66) Activiteitenprogramma …, op. cit., p. 15.
(67) Over het feit dat de zwakheid van het Europese concurrentievermogen niet mag worden bestu-
deerd door alleen maar de klemtoon te leggen op de factor “arbeidskost” en dus als mogelijke reme-
die een vermindering van de beschermingen en sociale voordelen voorop te stellen, en over het feit
dat daarentegen moet worden nagedacht over de toepasselijkheid en dus de omschakeling van ons
economische beleid, dat de Europese ruimte meer moet worden gedefragmenteerd voor wat de fis-
cale belemmeringen en juridische logheid betreft, en tot slot ook over het feit dat het al te simplisti-
sche beeld dat wij ons van het “Europese sociale model” vormen, wordt verworpen, enz., zie het
boek van Matéo Alaluf en Estelle Krzeslo, dat onlangs werd uitgegeven bij Edit. de l’Université de
Bruxelles, Protection sociale et emploi: regards croisés sur la mondialisation en Europe et en
Chine (Sociale bescherming en werkgelegenheid: kijk op de mondialisering in Europa en China), 2005.
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het in de huid kruipt van “Verenigde Staten van Europa”, van interstaatse tegen-
macht, en dat zo snel mogelijk, zoals onze Eerste Minister onlangs nog suggereerde (68).

U hebt op dit niveau over het “Europees sociaal model” gedebatteerd (69), waarmee

(68) Zie zijn Manifest voor een nieuw Europa (subtitel “De Verenigde Staten van Europa”), dat eerst
in het Nederlands verscheen, bij uitgeverij Houtekiet, daarna in het Frans (bij Luc Pire, coll. “Voix
politiques”) en ook in het Engels en het Duits (2006). Over deze “grote daad” (“ik zou mijn leven met
een grote daad willen tekenen, en sterven. Vandaar de oprichting van de Verenigde Staten van Euro-
pa”), zie Wilhelm, F., Victor Hugo et l’idée des Etats-Unis d’Europe (Victor Hugo en de idee van de
Verenigde Staten van Europa), Luxemburg, Association des amis de la Maison de Victor Hugo in Vian-
den, p. 19, 2000 (zie ook p. 12, p. 14, p. 20, p. 47, p. 74 “En plantant le chêne des Etats-Unis d’Euro-
pe”, gedicht, 1870, Jardin de haute ville House).
(69) Over dit model – dat we zeker niet mogen terugbrengen tot een juridisch begrip, het hoort ook
thuis in de sociologie, economie, filosofie – bestaat heel wat literatuur en dus ook een steeds rijkere
bibliografie, die we hier niet overnemen. We wijzen er alleen op dat, kort voor deze Studiedagen, de
Belgische staatssecretaris voor Europese Zaken en de Belgische Minister voor Sociale Zaken het initia-
tief hebben genomen voor de organisatie van een “internationaal seminarie over het thema
“Taking forward the European Welfare States: Common Challenges. A contribution to the reflection
on the future of the European social Model” (Brussel, Egmontpaleis, 13 oktober 2005); tijdens dit
seminarie werden de noordse welvaartsstaat (The Nordic Welfare State), met het Zweedse model als
voorbeeld, en de continentale welvaartsstaat (The Continental Welfare State), met het Belgische
model als voorbeeld, met elkaar vergeleken. Verder vond er, terwijl wij hier aan de Studiedagen deel-
namen, in Parijs een belangrijk colloquium over dit onderwerp plaats, namelijk op 16 en 17 decem-
ber 2005, in de Union de l’Europe Occidentale (Palais d’Iéna), op aansporing van het Institut
européen des juristes en droit social: “Het Europees sociaal model in evenwichten?” (“evenwichten”
in het meervoud). Tijdens dit colloquium stelde onder meer Marc Berthiaume zijn “Overpeinzingen
en voorstellen van de Europese Commissie voor de uitwerking van een Europees sociaal model”
voor. Van de recente referentieteksten vermeld ik er twee: de eerste is die van André Sapir, die tij-
dens de informele raad in Londen werd besproken nadat hij tijdens de informele vergadering van
ECOFIN in Manchester, op 9 september 2005, was voorgesteld: “Globalisation and the Reform of
European Social Models”, http://www.bruegel.org/Repositories/Documents/publications/workingpa-
pers/Sapir-Paper080905.pdf, Sapir, A. Deze auteur gaf kort geleden in Trends ook zijn standpunt over
het sociaal model van België en het sociaal model van Europa, in afwachting van structurele hervor-
mingen (nr. van 27 oktober 2005, pp. 51-54). De tweede tekst is die van Spyropoulos, G., “De onze-
kere toekomst van het Europees sociaal model in een uitgebreid Europa”, Droit social, nr. 6 van juni
2005, pp. 603-605, aangepaste en herwerkte versie van een toespraak die hij tijdens het vorige collo-
quium van het Institut européen des juristes en droit social had uitgesproken (“Wat zijn de juridische
en sociale voorwaarden voor een geslaagde uitgebreide Europese Unie? Welk Europees sociaal model
kunnen en willen we opstellen?”, Parijs, 10 december 2004). De auteur vergelijkt “de eerder beschei-
den vorderingen die op het sociale vlak werden gemaakt, met de indrukwekkende sprongen vooruit
inzake de economische en monetaire eenmaking”. Dankzij deze vergelijking “zijn we ons volledig
bewust van de aanzienlijke en verontrustende achterstand die de invoering van de sociale dimensie
in de Europese Unie heeft opgelopen, en van de bedreigingen die daardoor boven de toekomst van
het Europees sociaal model hangen” (p. 604). Interessant is dat het genoemde Institut européen des
juristes en droit social momenteel werkt aan een “Memorandum over het Europees sociaal model” of
“Ontwerpbijdrage ten gunste van een Europees sociaal model: voor een Europees sociaal burger-
schap”. De voornaamste ambitie van dit project, dat in 2006 afgewerkt en voorgesteld zou kunnen
worden, bestaat erin alle bestanddelen van het sociaal recht in het Europees sociaal model (arbeids-
recht, individueel recht, collectief recht, socialezekerheidsrecht, ...) te identificeren. Onlangs ver-
scheen ook Vers un nouveau modèle social (Een nieuw sociaal model), van Gazier, B., Parijs, Flam-
marion, 2005 en The European Social Model: Reconstruction or Destruction? A View from a New-
comer, van Schmögnerová, B., Bonn, Friedrich Ebert Stiftung, 2005. Over het “Belgisch sociaal
model”, dat ondanks wat erover wordt gezegd, enkele sterke punten vertoont, zie bijvoorbeeld het
standpunt van Alaluf, M. in Delwit, P., De Waele, J.-M., Magnette, P., uitg., Gouverner la Belgique.
Clivages et compromis dans une société complexe (België besturen. Tegenstellingen en compromis-
sen in een complexe samenleving), Parijs, P.U.F., pp. 169-215, 1999.
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het Engelse voorzitterschap de periode (70) van zijn mandaat, van juli tot december,
heeft doorgebracht, een model dat u beter wilde begrijpen, hoewel het reeds lang
de baken van de Unie had moeten zijn om zijn grote betrokken boten of schepen
(momenteel 25 (71)) te beschermen opdat ze niet op de klippen van een anarchisti-
sche ontmarkting stranden.

U hebt ook de kans gekregen om de “Open coördinatiemethode” (OCM) te bespreken (72).

Hoe ervaart de RSZ dit “model” en deze “methode”, die qua inhoud veel ruimer zijn
dan de sociale zekerheid en de welvaartsstaat?

Ik moet beginnen met de identiteitsverklaring van de instelling die, op dit vlak, eer-
der een uitzondering vormt, aangezien het om een nationale overheidsinstelling
gaat. De Rijksdienst weerhoudt uitdrukkelijk Europa in zijn “toekomstvisie” (73) en
verklaart dan ook “bereid te zijn om zijn diensten aan te bieden aan het zich vor-
mende Europa van de sociale bescherming”.
Ongetwijfeld is dat het minste wat je kan doen als je je zetel in de Eurostar hebt
gevestigd. Maar hoe “open” en “openhartig” de verbintenis principieel ook is, ze
wordt evenwel voorzichtig geformuleerd: het gaat wel degelijk om het sociaal Euro-
pa dat zich vormt. Van vernieuwing (74) is, in dat verband, nog niet voldoende spra-

(70) Zie onder meer de Top van Hampton Court of de Informele raad in Londen eind oktober, tijdens
dewelke de 25 lidstaten werd verzocht om zich, samen met de Europese Commissie, te buigen over
de “haalbaarheid van het sociaal model in Europa onder de invloed van de globalisering”.
(71) Over L’Europe à 25: un défi social (Het Europa van de 25: een sociale uitdaging), zie het boek
van Vaughan-Whitehead, D., Parijs, La Documentation française, 2005, waarin de auteur het bestaan
van het voortdurend evoluerende Europees sociaal model verdedigt, er het unieke karakter van
beklemtoont en getuigt van zijn geloof in een toekomst ervan.
(72) Over deze methode, zie onder andere, Barbier, J.-Cl., “Les méthodes ouvertes de coordination
dans le social et l’emploi européens. Comment les aborder?” (De open coördinatiemethode in de
sociale sector en de werkgelegenheid. Hoe pakken we ze aan?), mededeling tijdens het Séminaire
Matisse, Parijs, september 2004; Goetschy, J., “L’apport de la méthode ouverte de coordination à
l’intégration européenne” (De bijdrage van de open coördinatemethode aan de Europese integratie),
in Magnette, P., La Grande Europe (Het grote Europa), Edit. de l’Université Libre de Bruxelles, 2004;
Dehousse, R., “Du bon usage de la méthode ouverte de coordination” (Gebruiksaanwijzing voor de
open coördinatiemethode), in L’Europe sans Bruxelles – Une analyse de la méthode ouverte de
coordination (Europa zonder Brussel – analyse van de open coördinatiemethode), onder de leiding
van Dehousse, R., Parijs, L’Harmattan (coll. “Logiques politiques”), pp. 157-180, 2004; Zeitlin, J.,
Pochet, P. en Magnusson, L., The Open Method of Coordination in Action: The European Employ-
ment and Social Inclusion Stratégies, Bern, P. Lang, 2005., enz.
(73) Verklaring die tijdens de zitting van 26 april 2002 door het Beheerscomité van de Rijksdienst
werd goedgekeurd (ter vervanging van de verklaring die tijdens de buitengewone zitting van 28
december 1994 werd goedgekeurd). Deze verklaring bestaat uit vier elementen: een sociale
opdracht; drie prioritaire verantwoordelijkheden; drie fundamentele waarden; een toekomstvisie.
(74) Ter herinnering, de drie waarden die de RSZ heeft weerhouden, zijn de “openheid” (naar de
wereld, de mensen, de partners toe, openheid voor ideeën en bijleren, ...), het “vertrouwen” (dat
moet worden opgewekt, verdiend, aangemoedigd, ...) en de “vernieuwing” (of geschiktheid om vor-
deringen te maken, zich aan te passen, tijdig eigentijds te zijn, ...). Wat de waarde “vertrouwen”
betreft, zie de onlangs gepubliceerde studie van Heintzman, R. en Marson, B., “Le personnel, le servi-
ce et la confiance: existe-t-il une chaîne de valeur du service dans le secteur public?” (Personeel,
dienst en vertrouwen: bestaat er een keten van dienstwaarde in de publieke sector?), Revue interna-
tionale des sciences administratives, vol. 71, nr. 4 van dec. 2005, pp. 583-612.
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ke. Het gaat over het sociaal Europa dat ophanden is en waarvan de Rijksdienst een
tijd lang het reilen en zeilen heeft kunnen delen door, vanaf januari 2000, deel te
nemen aan de werkzaamheden van de “Interimwerkgroep van hoge ambtenaren”
(75), vervolgens van het “Comité voor sociale bescherming” (76) dat de interim-
groep in 2001 opvolgde; mij werd verzocht om de Belgische delegatie, in het bijzon-
der tijdens het laatste Belgische voorzitterschap van de Unie (juli tot december
2001), te leiden.

Het Comité voor sociale bescherming – een nieuwe Europese instelling die die ver-
rassende bijzonderheid vertoont dat ze werkzaam is daar waar de Unie niet echt
bevoegd is, aangezien het om het sociale beleid gaat, een domein waar de subsidiari-
teit de regel is (77) – vindt zijn oorsprong in de mededeling van de Commissie aan-
gaande een “geconcerteerde strategie voor de modernisering van de sociale
bescherming” van 14 juli 1999 (Com [1999] 347).
De opdrachten van het comité zijn (78):
� de sociale situatie en de evolutie van het socialebeschermingsbeleid in de lidsta-

ten en de Gemeenschap volgen;
� de uitwisseling van informatie, ervaringen en goede praktijken tussen de lidstaten

onderling en met de Commissie verbeteren;
� onverminderd artikel 207 van het Verdrag, rapporten opstellen, advies geven of

andere activiteiten ondernemen op domeinen die onder zijn bevoegdheid vallen,
hetzij op verzoek van de Raad of de Commissie, hetzij op eigen initiatief.

Vier prioritaire doelstellingen staan en blijven op de agenda (79); deze moeten wor-
den afgehandeld volgens de zogenaamde open coördinatiemethode, die de samen-
werking wil uitbreiden en de sociale bescherming wil moderniseren en verbeteren
door middel van een gestructureerde, permanente dialoog en een gepaste follow-up:
� “werk lonend maken” (het rendabel maken) en ervoor zorgen dat het een inko-

men garandeert (“een vast inkomen bieden”);
� “de pensioenen veiligstellen en de pensioenstelsels betaalbaar houden”;
� “sociale integratie” of “sociale insluiting” bevorderen;
� de kwaliteit en betaalbaarheid van de gezondheidszorg waarborgen (“een kwalita-

tief hoogwaardige en betaalbare gezondheidszorg garanderen”).

(75) Groep opgericht in overeenstemming met de conclusies van de Europese Raad van 17 decem-
ber 1999.
(76) Comité opgericht na een beslissing van de Europese Raad van 19 juni 2000.
(77) We lazen met belangstelling, ook hier zonder een betwistbare poging om een ad-hocbibliografie
op te stellen, de studie van Hocquet, J.-Y., “Le Comité de la protection sociale (CPS): une instance
communautaire pour quoi faire?” (Het Comité voor sociale bescherming (CSB): het doel van deze
communautaire instantie), Droit social, nr. 1 van januari 2005, pp. 91-96.
(78) Art. 1 van het besluit van de Raad van 19 juni 1999, zonder al te grote veranderingen vervangen
door art. 1 van besluit 2004/689/CE (JOL 314 van 4 oktober 2004), besluit dat het gevolg is van de
inwerkingtreding, op 1 februari 2003, van het Verdrag van Nice.
(79) De eerste doelstelling komt echter meer voor rekening van het Comité voor de werkgelegen-
heid dan voor het Comité voor sociale bescherming.
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Zo werden tijdens de Top van Nice in december 2000 “doelstellingen voor de strijd
tegen armoede en sociale uitsluiting” goedgekeurd op basis van een voorstel van het
Comité ter uitvoering van een mandaat van de Raad; tevens hebben de lidstaten de
nationale actieplannen (NAP) voor sociale insluiting voorgesteld, die het voorwerp
uitmaken van een eerste gezamenlijk rapport over de stand van zaken in de strijd
tegen armoede in Europa, goedgekeurd door de Top van Laken ter afsluiting van het
Belgische voorzitterschap.

Een groep van onafhankelijke deskundigen heeft op initiatief van het Belgische
voorzitterschap van de Unie bijvoorbeeld het Comité geholpen om een reeks rele-
vante indicatoren voor te stellen, die tijdens de Top van Laken werden goedgekeurd
en aan de hand waarvan de inspanningen en het succes kunnen worden gemeten
van elke lidstaat en van Europa voor de volledige verwezenlijking van de gemeen-
schappelijke doelstellingen die voor deze strijd tegen armoede en sociale uitsluiting
werden vastgelegd (80). 

Bijvoorbeeld op het domein van de pensioenen legden alle lidstaten in februari
2001, tijdens het Belgische voorzitterschap, in antwoord op een vragenlijst van het
Comité, verslagen voor. Op basis hiervan stelden het Comité voor sociale bescher-
ming en het Comité voor economische politiek in september-oktober 2001 een rap-
port op “inzake doelstellingen en werkmethoden op pensioengebied: toepassing
van de open coördinatiemethode”; dit werk leidde in december 2001 tot de goed-
keuring van de doelstelling van de OMC pensioen, nog steeds onder het Belgische
voorzitterschap (de doelstellingen van Laken). De eerste nationale strategierappor-
ten werden in september 2002 voorgelegd en maakten het voorwerp uit van een
gezamenlijk rapport van de Commissie en de Raad, goedgekeurd door de Raad in
maart 2003 (81). De tweede reeks strategische rapporten werd in juli 2005 voorge-
legd. Het ontwerp voor het syntheserapport van de Commissie wordt momenteel
onder de loep genomen (82).

(80) Zie over dit thema Cantillon, B., “De open coördinatiemethode en wat zij leert over de sociale
inclusie in Europa”, in Sociale zekerheden in vraagvorm, Liber amicorum Jef Van Langendonck,
Antwerpen-Oxford, Intersentia, 2005, pp. 87-100 en, door de Programmatorische overheidsdienst
Maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie, “Verslag over de implementa-
tie van het nationaal actieplan sociale insluiting 2003-2005 en de perspectieven voor 2005-2006;
inhoud en belang”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2005/4 (De ontwikkelingen van het
sociaal Europa), pp. 739-758.
(81) Ondertussen werden bijzondere studies (“special studies”) uitgevoerd (namelijk in februari
2004: “Promoting Longer Working Lives through Better Social Protection Systems”; februari 2005:
“Privately Managed Pension Provision”) en de werkzaamheden van de permanente subgroep indica-
toren met betrekking tot de vervangingsratio’s en het zoeken naar indicatoren voor een passend pen-
sioenniveau. Over de rol van de OCM en het CSB inzake de pensioenen of de formulering van het
pensioenbeleid binnen de EU, zie Pochet, P. en Natali, D., “Europese pensioennetwerken: de partici-
patie van de georganiseerde belangen in het beleidsvormingsproces van de Europese Unie”, Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 2005, juni 2, pp. 313 e.v.
(82) We krijgen een geïntegreerd rapport 2006-2008: het strategische rapport sociale bescherming
en sociale insluiting. Dit bestaat, enerzijds, uit een “algemeen gedeelte”, waarin de situatie van de
sociale bescherming in elke lidstaat wordt beschreven en dat, om de kwaliteit van de sociale bescher-
ming te kunnen inschatten, steunt op de indicatoren die door het Comité en zijn werkgroep “indica-
toren” werden goedgekeurd. Anderzijds zijn er drie parallel lopende gedeelten, die respectievelijk de
insluiting, de pensioenen en de gezondheidszorg aankaarten.352
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Of we dat nu willen of niet, de Strategie van Lissabon, die dergelijke resultaten heeft
opgeleverd, houdt de erkenning in van een “Europees sociaal model” op Europees
politiek vlak waarvan wordt verwacht dat het meer is dan een “verwerving van
waarden” (83), een sociaal model dat in de eerste plaats voor de burgers “tastbaar”
(84) moet worden gemaakt door gemeenschappelijke doelstellingen te kiezen waar-
van kan worden vastgesteld dat ze binnen de vastgestelde termijnen werden gehaald
(85), een sociaal model dankzij hetwelk men erin slaagt om “de kaap vast te leggen
zowel inzake werkgelegenheid als op het vlak van de sociale bescherming (86).

Het is de bedoeling om te helpen om de socialebeschermingssystemen om te vor-
men, te helpen om het Europees sociaal model te moderniseren, het gestalte te
geven. Het is ook de bedoeling om aan te sluiten bij de richtlijnen waarvan de Unie
wil dat de lidstaten ze in hun nationale beleid opnemen en waaruit blijkt dat het
economische, werkgelegenheids- en sociale beleid ernaar moeten streven om de
afhankelijkheid van sociale uitkeringen te beperken, om meer banen te creëren en
om de uitkeringsgerechtigden (vooral dan de langdurige uitkeringsgerechtigden) 
naar de arbeidsmarkt toe te duwen door middel van stimulansen, een betere bege-
leiding, aangepaste opleidingen, enz. (87).

(83) Zie mijn mededeling aan het Comité voor sociale bescherming, 20 juni 2001, “Belgisch Voorzit-
terschap – Prioriteiten inzake sociale bescherming. Voor een actief en tastbaar Europees sociaal
model”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2002/1, punt 3.2., pp. 136-137.
(84) Wat het volgens Hocquet, J.-Y., reeds genoemd art., p. 91 reeds zou zijn (“Op nationaal niveau kunnen
reeds tastbare resultaten worden waargenomen op basis van het voorbeeld van de armoedebestrijding”).
(85) Zie mijn hoger genoemde mededeling punt 3.3., pp. 137-141.
(86) Vandenbroucke, F., “De l’Etat-providence passif à l’Etat social actif”, Septentrion, 2000/3, p. 25.
(87) Uit deze handelswijze kunnen we een pragmatische, soepele wijze afleiden om in feite de com-
munautaire invloedssfeer uit te breiden daar waar de “subsidiariteit” haar grenzen toont (bij ons heeft
het Arbitragehof gebruik gemaakt van een gelijkaardige techniek, door zich een ruimer werkterrein
toe te eigenen op basis van zijn bevoegdheid aangaande het naleven van het beginsel van gelijke
behandeling, ...). De geïntegreerde richtsnoeren voor de groei en de werkgelegenheid 2005-2008,
die de Strategie van Lissabon inzake de groei en de werkgelegenheid herzien en centreren en die, in
één nieuwe reeks, de “globale richtsnoeren voor het economisch beleid” (GREB) en de “richtsnoe-
ren voor het werkgelegenheidsbeleid” omvatten, zijn op dit vlak ondubbelzinnig. Richtsnoer 18 bij-
voorbeeld – “levensloopbeleid bevorderen” – zet aan tot verschillende soorten acties, waaronder het
uitwerken van “moderne stelsels voor sociale bescherming, inclusief pensioenen en gezondheids-
zorg, die sociaal toereikend en financieel houdbaar zijn en op veranderende behoeften kunnen inspe-
len, ter ondersteuning van arbeidsparticipatie, het aan het werk houden van ouderen en langere
loopbanen”. Aangezien het over richtsnoeren aangaande de werkgelegenheid gaat, over de Beoorde-
ling van het werkgelegenheidsbeleid in België ten opzichte van deze richtlijnen, verwijzen we naar
de “Studievoormiddag” georganiseerd op 26 oktober 2005 door de FOD Werkgelegenheid, Werk en
Sociaal Overleg, en naar het opmerkelijke rapport van Bevers, T. en Gilbert, V., “Evaluatie van de
impact van de uitvoering van de Europese werkgelegenheidsstrategie in België (2003-2005)”. We wij-
zen terloops op de verandering in woordgebruik, die niet neutraal is: de lidstaten moeten voortaan
een “nationaal hervormingsprogramma” (NHP) voor drie jaar (2005-2008) opstellen, en niet langer
een “nationaal actieplan” (NAP). De vaststelling is een “onloochenbare” inbreng van de Europese
strategie, zowel in Europa als in België. Over deze Europese werkgelegenheidsstrategie, zie De la
Rosa, S., “Stratégie européenne pour l’emploi: les nouvelles orientations” (Europese werkgelegen-
heidsstrategie: de nieuwe richtsnoeren), Droit social, nr. 12 van december 2005, pp. 1210-1218.
Over de ontmarkting en, ruimer genomen, het feit of er in de Europese werkgelegenheidsstrategie
(EWS) hier al dan niet rekening mee wordt gehouden, hetzij in de eerste versie, van 1997, hetzij in
de herziene versie, zie Bonvin, J.-M. en Moachon, E., “L’activation et son potentiel de subversion de
l’Etat social” (De activering en het vermogen daarvan om de welvaartsstaat te ondermijnen), in Viel-
le, P., Pochet, P. en Cassiers, I. dir., L’Etat social actif. Vers un changement de paradigme? (De
actieve welvaartsstaat: een verandering van paradigma?), Brussel, P.I.E. – Peter Lang SA, Presses inter-
universitaires européennes, 2005 (Coll. “Travail et Société”, nr. 44), pp. 76-77. 353
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Alles kadert in de optie vrijwillige of aanbevolen “convergentie”. De ambitie hiervan
bestaat erin om “het sociale in staat te stellen om de erkenning van de legitimiteit
binnen de Unie voort te zetten” (88), meer bepaald vanuit de hoek van de bevoegd-
heden van het Comité, met andere woorden van de sociale zekerheid, maar ze reikt
ook verder dan dat: op het vlak van werkgelegenheid, kwalitatief en kwantitatief
gezien, met het opleggen van nationale plannen die moeten worden geëvalueerd.
Dat het sociale Europa maar eens ophoudt met, wat we met enige goede wil een
“luchtspiegeling” zouden kunnen noemen, te zijn (89).

Is deze ambitie realistisch, irrealistisch? Ze is in ieder geval van het hoogste belang.
Alain Supiot stelt in zijn pas gepubliceerde “Lectures étrangères sur le devenir du
droit social” (Buitenlandse literatuur over de toekomst van het sociaal recht) (90)
vast dat “de globalisering van de economie leidt tot wat men een anarchistische soli-
dariteit van de nationale arbeidsmarkten zou noemen, die de verschillende landen
voor dezelfde typen van problemen plaatst en hen ertoe dwingt om rekening te
houden met oplossingen die bij hun buren of concurrenten werden doorgevoerd”
(91); hij vraagt zich dan ook af of “dit leidt tot de bevestiging van transnationale
sociale modellen die op lange termijn aan alle lidstaten van eenzelfde economisch
geheel zouden moeten worden opgelegd” (92). Dat is hoe dan ook, zo zegt hij, de
hypothese die door Harmut Kaelble en Günther Schmidt werd geformuleerd in het
boek dat ze in 2004 gezamenlijk over het Europees sociaal model hebben geschre-
ven. Beide auteurs melden dat, “Gezien zijn lange geschiedenis (93), het Europees
sociaal model zich niet voordoet als een coherent leerstelsel dat lineair evolueert,
dan wel als een smeltkroes waarin regelmatig nieuwe hybriden met elkaar worden
vermengd en geconfronteerd. Niet uit de geest van het systeem haalt het zijn kracht,
maar wel uit de veelheid en diversiteit van zijn wortels.”

(88) Zie mijn hoger genoemde mededeling aan het Comité voor sociale bescherming van 20 juni
2001, pp. 135 e.v. vooral pp. 139-145. Zie ook, onder meer, Formes nouvelles et renouvelées de la
protection sociale en Europe (Nieuwe en hernieuwde vormen van sociale bescherming in Europa),
Genève, A.I.S.S., Documentatie over sociale zekerheid, Série européenne, nr. 29, 2005, waaronder:
“Sécurité, efficacité et équité: tendances de la protection sociale dans les pays européens membres
de l’OCDE” (Zekerheid, doeltreffendheid en gelijkheid: tendensen in de sociale zekerheid in de Euro-
pese landen die lid zijn van de OESO, door Whiteford, P., pp. 31 e.v. “Premier inventaire des appro-
ches nouvelles et renouvelées de la sécurité sociale” (Een eerste inventaris van de nieuwe en her-
nieuwde benaderingen van de sociale zekerheid), door Kessler, F., pp. 71 e.v. en “Comment amélio-
rer les synergies entre les différentes formules de protection sociale en Europe?” (Hoe de synergie
tussen de verschillende formules voor sociale bescherming in Europa verbeteren?), pp. 97 e.v.
(89) Zie mijn hoger genoemde mededeling aan het Comité voor sociale bescherming, punt 3.1., pp.
139-140. Olivier Derruine, van de studiedienst van het ACV, gebruikt een ander beeld, waar ik niet
achter sta: het “Loch Ness van de moderne tijd” (La Libre Belgique, 28 oktober 2005, p. 27: “Toch is
dit beruchte model voor de Europeanen een beetje wat het monster van Loch Ness voor Sherlock
Holmes betekent: ze zijn er wanhopig, doch tevergeefs naar op zoek”).
(90) Droit social, nr. 11 van november 2005, pp. 1001 e.v.
(91) Genoemd art., p. 1003.
(92) Zie hierboven, noot 67.
(93) Das europäische Sozial Mödell. Auf dem Weg zum transnationalen Sozialstaat, Berlijn, Sigma, 2004.

354

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2007

VANDERVORST-NED.qxp  12/12/2007  14:33  Pagina 354



Zal deze transnationale modelvorming worden gerealiseerd – en zo ja, wanneer? –
als we alleen maar rekenen op de goede wil van de 25 lidstaten om haast zonder
belemmeringen voortgang te boeken? Alain Supiot roept ons nogmaals duidelijk op
tot voorzichtigheid: “Kan de Europese Unie nog een ambitieus sociaal model voor-
staan, daar ze zich immers onderwerpt aan internationale handelsregels die verbie-
den dat het openstellen van de grenzen ondergeschikt wordt gemaakt aan het nale-
ven van de sociale grondrechten?” (94).

Zo komen we weer bij het vertrekpunt, het verankeringspunt: de voorwaarde voor
een geheel dat economisch (95) en politiek gezien coherent is, zo hecht dat het de
sociale waarden beter bevestigt, dat het het sociale model ervan beter verdedigt en
exporteert door een vernieuwde of voldoende vernieuwde hypothese, waarvan het
draagvlak (96) een opnieuw doordachte generatie van sociale rechten zou zijn,
rechten die “geïndexeerd zijn volgens de werknemer als persoon en niet volgens
zijn werk” en die “hun concrete middelen zouden geven om hun beroepsvrijheid te
kunnen waarmaken” (97) en dat in een Unie die weigert om zich nodeloos op te
sluiten in ideologische kloven en die ertoe gehouden is om bij de omschrijving van
haar beleid een hoog werkgelegenheidsniveau in de hand te werken, een aanzienlij-
ke sociale bescherming te garanderen en te strijden tegen sociale uitsluiting, kort-
om, een Unie die moet komen tot het evenwicht “doeltreffendheid-solidariteit”, een
evenwicht dat economisch noodzakelijk, realistisch (98) – sociaal wenselijk en
ambitieus is (98)”.

We komen terug op de noodzaak, willen we “de Europese droom niet bevriezen”
(99) om, veel meer dan wat aanpassingen van de nationale stelsels reeds mogelijk

(94) Reeds genoemd art., p. 1004 (zie ook p. 1057).
(95) Wat de sociale zekerheid betreft, wordt alles al sinds veel te lange tijd samengevoegd in de optie
vrijwillige, aanbevolen “convergentie”, namelijk de convergentie waarvan sprake is in de Aanbeve-
ling van de Raad de dato 27 juli 1992 met betrekking tot de convergentie van de doelstellingen en
beleidslijnen inzake sociale bescherming.
(96) Leidraad voor alle “buitenlandse literatuur”, (hoger genoemd artikel) van Supiot, A.
(97) Hoger genoemd artikel, pp. 1006 en 1007. Over het feit dat, tegenover de gemeenschappelijke
uitdagingen waarmee ze in het hervormingsdebat, in het onderzoek naar formules voor toenadering
worden geconfronteerd (zoals de vergrijzing, de werkloosheid, enz.), de prioriteit erin zou bestaan
om de grondrechten te herdefiniëren en een onderscheid in te voeren tussen voorwaardelijke rech-
ten en universele rechten, zie Euzéby, Ch., “Repenser la protection sociale dans l’Union européenne:
vers plus de droits fondamentaux universels” (De sociale bescherming in de Europese Unie opnieuw
beschouwd: naar meer universele grondrechten), Revue internationale de sécurité sociale, januari-
maart 2004, pp. 105-127.
(98) Attali, J., La voie humaine, op. cit., p. 17, verwijst naar de “vermetelheid” en “strengheid”, de
“twee compatibele hellingen van de toekomst” en meent dat we moeten durven bevestigen dat “het
mogelijk is om tegelijkertijd economisch realistisch, sociaal ambitieus, cultureel vindingrijk en poli-
tiek vrij te zijn”.
(99) Jeremy Rifkin, Amerikaans econoom en essayist, auteur van The End of Work (Franse vertaling
“La fin du travail”, Parijs, La Découverte, 1997) en van The European Dream: How Europe’s Vision
of the Future Is Quietly Eclipsing the American Dream (Franse vertaling: Le rêve européen ou com-
ment l’Europe se substitue peu à peu à l’Amérique dans notre imaginaire, Parijs, Fayard, 2005), geeft
ons dit advies, aangezien de Europese droom voor hem “een mengeling is van individualisme en col-
lectief element”, die maakt dat in Europa “niemand volledig mag worden overgelaten aan de krach-
ten van de markt” (Le Soir, 16 juni 2005, p. 15).
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maken, de tenuitvoerlegging goed te keuren van basisprincipes van de oprichtings-
verdragen, mechanismen voor het leven in gemeenschap die meer aansporen, meer
richting geven en meer normen bepalen, teneinde de verworvenheden die het
waard zijn te behouden en de staten die een zekere sociale achterstand hebben, de
kans te geven om te evolueren naar een overeengekomen gemiddelde.

We komen terug op de idee van een “Europese sociale slang” (100) of mechanisme
van geleide convergentie, dat voortspruit uit een vorm van convergentiemutualise-
ring, bijdraagt tot de ontwikkeling van een markteconomie die tegelijkertijd vol-
doende geliberaliseerd en sociaal gecorrigeerd is en voor alle lidstaten compatibele
socialebeschermingsniveaus garandeert.
Dit mechanisme, dat ik 16 jaar geleden samen met Michel Dispersyn (84) heb voor-
gesteld, is nog niet van bestaansredenen ontdaan. Dit jaar konden we verheugd vast-
stellen dat het bij de regering weer in de gratie ligt (101) en dat er zelfs een fiscale
lookalike, de “Europese fiscale slang”, het daglicht zag (102).

Zonder de aansluiting bij een typemodel te verplichten, zouden de “sociale slang”
en de “fiscale slang” kunnen kaderen in een dynamiek van progressieve verminde-
ring van de concurrentiespanningen tussen de staten van eenzelfde groep, in een
dynamiek van eveneens progressieve homogenisering van de fiscale en parafiscale
druk, en zelfs in een dynamiek van progressieve gemeenschappelijke controle

(100) Over “De idee en de haalbaarheid van een mechanisme voor de vrijwaring, consolidering en
ontwikkeling, in de convergentie, van de niveaus van de sociale bescherming binnen sociaalecono-
mische ruimtes die stilaan worden geïntegreerd”, zie mijn mededeling aan de Europese Regionale Bij-
eenkomst van de A.I.S.S. in Bonn, op 25 mei 1992, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid,
2002/1, pp. 147-157. Zie ook de verschillende andere publicaties over het thema, De constructie van
een Europese sociale slang, door Dispersyn, M., Vandervorst, P., de Falleur, M., Guillaume, Y. en
Meulders, D., Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, december 1990, pp. 889-980, speciaal
nummer. Inleiding – De idee van een Europese “sociale slang”, pp. 889-891. Over het feit dat het
voorstel om de trage convergentie te versnellen, te institutionaliseren en te begeleiden – voorstel dat
destijds het “onrechtstreekse gevolg had moeten zijn van de eenheidsdynamiek van de interne
markt” – “op nuttige wijze” twee andere strategische fasen van een essentiële Europese communau-
taire vooruitgang zou voorbereiden, namelijk, enerzijds de invoering van een “Europees, communau-
tair minimumbestaansinkomen dat de nationaal gebleven socialezekerheidsstelsels aanvult, en, ander-
zijds de invoering van een 13e (26e) socialezekerheidssysteem (European Social Security System), dat
gemeenschappelijk, uniek en autonoom en communautair is en oorspronkelijk aan de migranten en
vervolgens aan alle nationale sociaal verzekerden wordt voorgesteld, als concurrentie voor de natio-
nale stelsels, zie Majnoni d’Intignano, B., La protection sociale (De sociale bescherming), Parijs,
Librairie Générale Française (Le Livre de Poche, referenties 0502), pp. 209-213, 1993.
(101) Zie het gesprek van Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken, en David Coppi, “Demotte revi-
site notre modèle social” (Demotte neemt ons sociaal model opnieuw onder de loep), Le Soir, 13
december 2005, p. 4: “ik denk dat we een met de ‘muntslang’ vergelijkbaar mechanisme zouden
moeten lanceren. Dat is een concept waaraan ik werk. Het is niet de bedoeling om te komen tot een
‘gemiddeld’ Europees sociaal stelsel, maar wel om eerst onderhandelingen op gang te brengen over
de sociale normen en vervolgens om bakens uit te zetten waarbinnen de stelsels zouden evolueren,
zoals het geval was voor de munten van de verschillende landen binnen de ‘muntslang’. Die munt-
slang leidde tot de eenheidsmunt. En waarom zouden we op lange termijn niet komen tot een euro-
socialezekerheid? We kunnen twee verschillende wegen opgaan: die van de convergentie of die van
de ontwrichting!”.
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(invoering van een Europese sociale inspectie); bovendien zouden ze aansporen tot
de verbetering van het beschermingsniveau daar waar het nog te laag is. Als we put-
ten uit de werkzaamheden van het Comité voor sociale bescherming en de open
coördinatiemethode, daar waar de geesten konden nadenken over de goedkeuring
van basiselementen, zoals een minimumniveau van sociale bescherming of gemeen-
schappelijke belastingtarieven, is het tijd dat we overwegen om, zowel voor het
sociale als voor het fiscale, communautaire referentiebases op te stellen, is het tijd
dat we overwegen om ons degelijk te laten vaccineren tegen sociale en fiscale dum-
ping (103) die ons alleen maar verzwakt en zal blijven verzwakken in de ons omrin-
gende verwildering. 

Op die manier breiden we de weerhouden problematiek uit tot wat de bestaansreden is
van de Rijksdienst: de financiering als dusdanig van de sociale bescherming (104).

2.3. IN DE BELGISCH-BELGISCHE HYBRIDISATIE 
Zo kom ik tot Ce monde qui vient (De komende wereld), volgens de uitdrukking
die Alain Minc heeft weerhouden voor zijn boek dat vorig jaar verscheen (105), zo
kom ik tot de ervaringen van de opdracht, de nabijheid van de RSZ, de RSZ “het
kloppend hart” (106) van een bereikbare ster, van het Belgische socialezekerheids-

(102) Zie Syndicat national unifié des impôts (Frankrijk), Pour un serpent fiscal européen. De la
concurrence à l’harmonisation (Voor een Europese fiscale slang. Van concurrentie naar harmonisa-
tie), Parijs, Edit. Syllepse, 2005. In zijn woord vooraf beklemtoont Dominique Plihon dat “dit origine-
le voorstel” (dat, zoals we hebben gezien, toch niet zo origineel is) “de verdienste heeft dat het een-
voudig en realistisch is: alle burgers kunnen het begrijpen en het kan hen dan ook makkelijker mobi-
liseren voor een ander Europa, dat solidairder en rechtvaardiger is dankzij gemeenschappelijke en
ambitieuze (fiscale) beleidsinitiatieven die niet door de wetten van de markten worden gedicteerd”.
Dat kunnen we alleen maar steunen.
(103) Niet de internationale rechten met elkaar laten concurreren, maar wel de ondernemingen.
(104) In het fiscaal recht zouden we kunnen denken aan effectieve minimumbelastingtarieven voor
bepaalde belastingen, zoals de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, en zelfs maximum-
tarieven voor indirecte belastingen zijn een mogelijkheid. Niets houdt ons echter tegen om maximale
of minimale parafiscale heffingen te bepalen en in een globalere context zijn heffingen, of ze nu fis-
caal of parafiscaal zijn, denkbaar.
(105) Parijs, Grasset, 2004. Zie ook Touraine, A., Un nouveau paradigme. Pour comprendre le
monde aujourd’hui, Parijs, Fayard, 2005.
(106) Ik heb deze uitdrukking gebruikt om te verwijzen naar een verdienstelijke strijdvaardigheid ten
overstaan van de vele hindernissen voor een goede werking, waaronder een chronisch tekort aan
budgettaire middelen om over een geschikt kader te kunnen beschikken, en naar de sterke emoties
waartoe de actoren in staat zijn ten overstaan van de moeilijke situaties waarin zich de sociaal verze-
kerden, maar ook de bijdrageverschuldigde ondernemingen zich bevinden (zie “Een goed presteren-
de niet-verhandelbare dienst: de RSZ”, reeds genoemd artikel, p. 1179; zie ook het later gepubliceer-
de Des services publics performants. C’est possible! (Goed presterende overheidsdiensten: het is
mogelijk!) van François, J.-J.), Parijs, First Editions, 2004. Ik had het eerder al over “de ‘cardiologi-
sche’ inzet van de financiering in het werknemersstelsel”, waarbij de Rijksdienst, die met het globaal
financieel beheer is belast, zich doet gelden als het “centrale orgaan of de hartspier van het systeem,
die tegelijkertijd zorgt voor:
� de zuurstoftoedoening, het voedselaanbod;
� en de regeling van “de temperatuur of de regelmatigheid van de stromen” (zie mijn “Inleiding bij de
problematiek inzake financiering en globaal beheer”, Studiedag van 17 oktober 1997, Financiering en
beheer van de sociale zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1998/1, p. 112).

357

LE COEUR D’HYBRIDE

VANDERVORST-NED.qxp  12/12/2007  14:33  Pagina 357



systeem van de werknemers, het belangrijkste van de Belgisch-Belgische microkos-
mos, de RSZ, een goed presterende niet-verhandelbare dienst (107): in de kern van
dit systeem, de beheerder van, in volume, het tweede grootste federale overheids-
budget van het Koninkrijk, 50 miljard euro, de RSZ, waarborg voor het financiële
“dagelijks brood” van alle samenhangende takken.

Over deze ervaring kan ik het slechts zeer beknopt hebben, door te verwijzen naar
de voetnoten opgesteld als verdere uitweiding of suggesties voor verdere uitweidin-
gen. Deze ervaring leert ons dat de Rijksdienst een “sleutelrol” heeft gespeeld, door
de tussenkomt van zijn leidinggevende instanties of door zijn betrokkenheid bij de
projecten en de tenuitvoerlegging ervan, voor drie van de opmerkelijkste functie-
hervormingen van de voorbije vijftien jaar voor de sociale zekerheid, met name:
� de betrekkingen met de staat, vertegenwoordigd door de regering, betrekkingen

die in een “contractuele” vorm werden gegoten;
� het beheer van de financieringsbronnen bestemd voor het dekken van de behoef-

ten, die in een “globaliserende” vorm werden gegoten;
� de terbeschikkingstelling van de gegevens die noodzakelijk zijn om op de vragen

te antwoorden, die in een patroon van “eenheid van inzameling” werden gezet.

Deze drie governance-hervormingen (108), van goed bestuur, doen ons nadenken
over de institutionele inrichting van onze sociale zekerheid, over de duurzame
financiering, die onlosmakelijk is verbonden met de beheersing maar ook de
gegrondheid van de uitgaven, en ook over het professionalisme waaraan in heel de
beschermingsketen nog moet worden gesleuteld. Ik kaartte het onderwerp reeds
aan tijdens mijn toespraak van 28 december 2004, 60 jaar na de ondertekening van
de Besluitwet van 28 december 1944, tijdens een buitengewone herdenkingszitting
van het Beheerscomité (109), en kom er hier ook slechts bondig op terug.

(107) Deze benaming ontstond tijdens de voorbereiding van mijn hoger genoemde toespraak tijdens
het Colloque de la laïcité, dat op 15 maart 2003 in Brussel werd georganiseerd rond het thema: “Pri-
vatisation ou solidarité – les services publics en sursis”.
(108) In La Libre 2 van 22 december 2005 wenst Claude Javeau dat voor 2006 (ik ontkom er bijge-
volg aan voor 2005 en de onderhavige tekst), met nog andere ‘kerstwensen’, “dat het woord ‘gover-
nance’ uit de politieke woordenschat en uit eenieders woordenschat wordt verbannen”, zonder
evenwel meer uitleg te geven. Ik moet toegeven dat dit woord een mooie weerklank heeft die aanzet
tot een zekere lusteloosheid en gemakzucht: een woord-concept gebruiken dat succes heeft en,
intuïtief, vrij goed weergeeft wat ermee wordt bedoeld. Ik ben hoe dan ook gedekt door het recent-
ste werk dat er in het onderzochte domein gebruik van maakt, namelijk La gouvernance de la Sécu-
rité sociale (De governance van de sociale zekerheid), van Nezosi, G., La Documentation française
(Politieke en sociale problemen), nr. 913, 2005, maar ook door andere auteurs die ik als voorbeeld
neem, zoals Ost, F. en van de Kerchove, M., De la pyramide au réseau, op. cit., p. 26 meer bepaald
(“sterke vermogenstoename van het thema governance in plaats van regering”).
(109) Zie “De sociale zekerheid. De RSZ 60 jaar jeugd, rechtmatigheid …”, Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, 2005/1, speciaal nr., pp. 14-19.
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2.3.1. Administratieve governance
De hervorming van de administratieve governance vindt haar oorsprong in een ini-
tiatief van de sociaalrechtelijke instellingen, die “openbare instellingen van sociale
zekerheid” (OISZ) zijn geworden en een pioniersrol hebben gespeeld door te beko-
men dat hun betrekkingen met de staat in overeenkomsten worden vastgelegd. Het
dossier “bestuursovereenkomsten” kan als het ware als een “pre-copernicaanse” her-
vorming (110) worden gezien, die vrijwillig, doeltreffend en niet kostelijk is en de
betrokken ambtenaren eerbiedigt (111).

Het eerste aanknopingspunt van deze hervorming zijn de werkzaamheden van de
“Koninklijke Commissie belast met de codificering, de harmonisering en de vereen-
voudiging van de wetgeving betreffende de sociale zekerheid”, die tussen 1981 en
1985 werden uitgevoerd. Hieruit bleek duidelijk dat voor de sociaal verzekerden
basisrechten moesten worden toegekend. Dit aspect van de werkzaamheden leidde
tien jaar later tot de goedkeuring van de wet van 11 april 1995 tot invoering van het
handvest van de sociaal verzekerde. Verder richtten ze de schijnwerpers op dege-
nen die later de “klanten” van de overheidsdiensten worden genoemd, en op de
aandacht die aan hen moet worden besteed om hen beter te dienen, beter te infor-
meren, beter te adviseren, beter te beschermen, kortom beter te behandelen.

Het tweede aanknopingspunt is april 1990, wanneer het Memorandum van het
Comité van de Administrateurs-generaal van de “autonome openbare instellingen
van de sociale sector”, “over de noodzakelijke voorwaarden voor een doeltreffend
beheer van de sociaalrechtelijke instellingen”, wordt voorgesteld. Er worden con-
crete voorstellen gedaan om het beheer van de genoemde instellingen te verbeteren
om zo tot betere resultaten te komen en verantwoorde beheersruimten open te stel-
len om de dienstverlening aan de burgers te verbeteren. Een van die voorstellen is
het “beheerscontract”, dat eigen is aan elke instelling en de beoogde doelstellingen
moet bepalen, evenals de nodige middelen en de instrumenten of criteria waarmee
objectief kan worden beoordeeld in welke mate men heeft uitgevoerd waartoe men
zich verbonden had.
In april 1993 wordt een tweede memorandum voorgesteld, dat dit keer een concre-
te schets bevat van de geëiste hervorming, een schets waarvan de kernelementen
terug te vinden zijn in een wetsontwerp van februari 1995 en vervolgens in het
regeerakkoord van 1995 en tot slot ook in de te regelen domeinen, op basis van de

(110) Verwijzing naar de hervorming van het federaal Openbaar Ambt, gerealiseerd op basis van het
“Copernicus”-project van de Minister van Ambtenarenzaken onder de Regenboogregering (1999-
2003). Over deze hervorming, zie onder meer Piraux, A., “Copernic, son imaginaire et ses pratiques”
(Copernicus, gedachtegoed en praktijk), Pyramides, 2004/8, pp. 29- 51.
(111) Over deze hervorming, zie onder meer “Een goed presterende niet-verhandelbare dienst: de
RSZ”, reeds genoemd art., pp. 1189-1195 en mijn andere studie, “Les institutions publiques de sécu-
rité sociale et la réforme de la Fonction publique belge – de Nora à Copernic” (De socialezekerheids-
instellingen en de hervorming van het Belgische openbaar ambt – van Nora tot Copernicus), versche-
nen in Administration publique, 2001/3, pp. 177-195.
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wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring
van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels,  zijnde het besluit van 3 april
1997 (112).

We moeten echter nog haast 5 jaar wachten op de eerste overeenkomsten, namelijk
tot 1 januari 2002. Na dit besluit was het in de ogen van sommigen niet aanvaard-
baar dat het sociaal Openbaar Ambt het federaal Openbaar Ambt te vlug af was!
Iedereen beklemtoont na een eerste ervaring, die moet worden gezien als een leer-
fase, het positieve van de hervorming in de OISZ in die zin dat ze voor elke instel-
ling een hefboom voor de verandering ter beschikking heeft gesteld, dat ze een op
resultaten gericht beheer mogelijk heeft gemaakt en dat de resultaten ten opzichte
van de vooropgestelde doelstellingen kunnen worden gerechtvaardigd. Sturingsins-
trumenten, zoals de boordtabellen of de tegensprekelijke beoordelingsverslagen,
hebben de OISZ een wezenlijke legitimiteit gegeven die door de Minister van Socia-
le Zaken warm werden onthaald (113). De regering en de transversale FOD’s (114)
daarentegen, en dan vooral de FOD Begroting, zijn nog niet definitief afgestapt van
een autoriteitscultuur, van een a priori controle, er wordt nog steeds niet openlijk
over de achtergrond, de strategie gepraat, wat maakt dat de dialoog over de over-
eenkomsten in een nog steeds veel te sterke mate wordt vervangen door eenzijdig
genomen beslissingen en lineaire budgettaire maatregelen (115).

(112) Koninklijk besluit houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openba-
re instellingen van sociale zekerheid, met toepassing van artikel 47 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pen-
sioenstelsels (BS 30 april 1997, 3e editie).
(113) In het verslag aan de Ministerraad in december 2004 “over de stand van zaken aangaande de
uitvoering van de eerste bestuursovereenkomst van tien openbare instellingen van sociale zekerheid,
afgesloten voor de periode 2001-2004”, vermelden de Voogdijministers (Sociale Zaken, Werkgelegen-
heid, Pensioenen, Binnenlandse Zaken, Middenstand) onder andere dat het afsluiten van de overeen-
komsten “een dynamiek heeft gecreëerd of voortgezet binnen de betrokken instellingen”, dat het
grootste gedeelte van de doelstellingen werd gehaald, dat een groot deel van de verbintenissen
betrekking had op de dienst aan de sociaal verzekerde, met inbegrip van een aanzienlijke marge van
verbetering, en dat “men terecht kan besluiten dat de kwaliteit van de dienstverlening aan de gebrui-
ker van de sociale zekerheid in een tijdspanne van twee jaar beduidend is verbeterd”. Zie ook het
verslag van het Rekenhof, van maart 2005, over “De bestuursovereenkomsten van de openbare
instellingen van sociale zekerheid. Een beheersinstrument voor de Staat”. Uit dit verslag blijkt onder
meer “het gebrek aan georganiseerd toezicht en algemeen geldende normen”, dat bijvoorbeeld tot
gevolg had “dat de Staat bij de onderhandeling slechts zeer weinig tussenbeide is gekomen.”
(114) Federale Overheidsdiensten (vroegere ministeries).
(115) Voor een beoordeling van deze hervorming verwijs ik naar de studiedag van 14 april 2005 over
“De contractualisering in België. Stand van zaken en vooruitzichten voor de Openbare Instellingen
van Sociale Zekerheid” (ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de sociale zekerheid en de RSZ).
De verslagen van deze studiedag verschijnen in 2006 in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zeker-
heid. Het loont de moeite om deze evalutatie te vergelijken met het thema dat werd weerhouden
voor de conferentiecyclus die het Centre de droit public van de ULB in 2004 heeft georganiseerd ter
gelegenheid van zijn 25e verjaardag: “Le droit public survivra-t-il à sa contractualisation?” (Zal het
publiekrecht zijn contractualisering overleven?), thema dat wat de OISZ betreft, nog moet worden
behandeld. (de verslagen van deze cyclus verschijnen in 2006 in Revue de la Faculté de droit (ULB),
Brussel, Bruylant, vol. 33.
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De afronding van de tweede generatie van bestuursovereenkomsten stuit op dit
ogenblik op dit obstakel en het is nagenoeg zeker dat de nieuwe overeenkomsten
niet tijdig, dat wil zeggen vóór 1 januari 2006, ondertekend zullen zijn (116). De
beleidscellen besteden niet voldoende aandacht en energie aan de follow-up van de
overeenkomsten. De ondersteunende administratie begint nu pas zijn begeleidende
werkzaamheden te professionaliseren, waardoor ze voor de regering een ware part-
ner zouden kunnen zijn.

Zoals we zien, blijft het belangrijk de “contractuele uitwisseling” (117) een toerei-
kende “legitieme waarde” te laten verkrijgen, wat veronderstelt dat de “gelijkheid
tussen partners” wordt gerespecteerd, dat er “tussen hen een ware onderhandeling
tot stand komt”(116) en dat het “quasi-ontologisch” bezwaar tegen de “autoriteits-
semantiek” met het “contractualiseringsconcept”  wordt overwonnen (117).

2.3.2. De financiële governance
De financiële governance of het financiële beheer van de sociale zekerheid werd
sinds 1 januari 1995 (118) grondig herzien door de “globalisering” (119) van de
inkomsten, die “niet onverenigbaar is met een eveneens synthetischer of globaler
begrip van de uitgaven in de verschillende risicosectoren of de verschillende takken
van de sociale dekking” (120). Aan deze datum wordt, door een “institutionele her-
vorming van de RSZ” (121), “de begrotingsdoctrine toegeschreven die de sociale
zekerheid begrijpt als een geheel”(120). Er wordt een einde gemaakt aan de finan-
ciering per sector en per tak, gecorrigeerd door het “Fonds voor het financieel even-
wicht van de sociale zekerheid” (122). Voortaan worden de geglobaliseerde ont-

(116) De eerste overeenkomsten dekten de jaren 2002 tot 2005 (gepland voor een duur van 3 jaar,
maar in onderlinge overeenstemming verlengd met één jaar). De tweede reeks overeenkomsten
moet de jaren 2006 tot 2008 dekken.
(117) Zie Paye, O., uitg., Que reste-t-il de l’Etat? Erosion ou renaissance (Wat blijft er nog over van
de staat? Erosie of herleving), Louvain-La-Neuve, Bruylant-Academia, p. 94, 2004 (“Les politiques
publiques à l’épreuve des relations Etat-société” (Overheidsbeleid bestand tegen de relaties tussen
staat en samenleving), Cantelli, F., Deroubaix, J.-Cl. en Gabin, C.). Raadpleeg in dit werk met name
ook de bijdrage van de Vischer, Ch. en Duvillier, Th. over “La sémantique managériale dans l’adminis-
tration publique: du discours aux pratiques” (Managersemantiek in de overheidsadministratie: van
denken naar doen), pp. 113 e.v.
(118) Wet van 30 maart 1994, gewijzigd door de wet van 21 december 1994.
(119) Het gaat in dit geval om terminologie die intern, nationaal of federaal wordt gebruikt en die
niets meer te maken heeft met de globalisering als synoniem van mondialisering.
(120) Spitaels, G. en Vandervorst, P., “Woord vooraf” bij het speciale nummer van het Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid gewijd aan het “Globaal financieel beheer van de sociale zekerheid
voor werknemers”, 1997/2, p. 321.
(121) Arcq, E., “Les finalités” (Kerndoelen) in “Globaal financieel beheer van de sociale zekerheid
voor werknemers”, op. cit., p. 345.
(122) Over de historiek en in het bijzonder over de “louter sectorale” financiering (tot en met 1981),
over de lange weg die aan het globaal financieel beheer voorafging met de oprichting van het Fonds
voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid” (FFE), van 1982 tot en met 1994, en over
“De invoering van het globaal financieel beheer”, zie de bijdrage van Van der Meulen, W. (in samen-
werking met De Ridder, Y.), “Het globaal financieel beheer toevertrouwd aan de RSZ” in het hoger
genoemd speciaal nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (1997/2), pp. 573-692.
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vangsten niet meer herverdeeld volgens vooraf bepaalde bedragen of via een vaste
verdeelsleutel, eventueel getemperd door een gedeeltelijke mutualisering. Nage-
noeg alle financiële middelen worden gegroepeerd in een gemeenschappelijke
beurs en rechtstreeks verspreid over de takken of sectoren naargelang van hun
behoeften. Meer dan ooit wordt de financiering “een perfecte manier om de sociale
zekerheid in al haar dimensies te begrijpen” (123).

Met het globaal financieel beheer wordt ook een “Beheerscomité van de sociale
zekerheid” opgericht, dat losstaat van het eigenlijke Beheerscomité van de rijks-
dienst. Dit Comité heeft een “driepartijen” (124) samenstelling, dat wil zeggen dat
het niet alleen bestaat uit de klassieke sociale gesprekspartners voor het zuivere
paritaire beheer (bij de RSZ, de RVA.), maar ook uit een vertegenwoordiging van de
zo geheten “Autoriteit” (terminologie die opnieuw haar betekenis krijgt) of van de
Regering, waarin de meest betrokken Ministers of Beleidscellen van de Ministers
vertegenwoordigd zijn: Sociale Zaken – Werkgelegenheid, Werk, Sociaal Overleg –
Pensioenen – Financiën – Begroting …

De taak van het globaal financieel beheer houdt meer in dan volledig transparant en
volgens de behoeften te herverdelen; het is ook de bedoeling dat de thesaurie en de
activa, waaronder de reserves, gemeenschappelijk worden beheerd, dat de evolutie
van de inkomsten en de uitgaven aandachtig worden gevolgd en dat de “administra-
teurs”, waaronder die van de regering, geïnformeerd blijven en in voorkomend
geval worden gewaarschuwd. “Op kruissnelheid moet men er met het globaal finan-
cieel beheer – na de stuiptrekkingen van de start en die van de ‘modernisering van
de sociale zekerheid’ door toedoen van bijzondere machten – ook toe komen dat,

(123) Zie mijn “Inleiding bij de problematiek inzake financiering en globaal beheer”, hoger
genoemd, pp. 110-111.
(124) Over het driepartijenbeheer (steeds duidelijkere tussenkomst van de staat) dat geleidelijk aan
het paritair beheer vervangt, zowel wat het sociaal overleg betreft, als op het vlak van de sociale
zekerheid, zie “Le modèle social belge décompte-t-il ses heures?” (Brengt het Belgische sociaal model
zijn uren in mindering?), door Jadot, M., in Politique, nr. 37 van december 2004, p. 19 (Thema: La
Sécu dans la tourmente). Het Beheerscomité wordt overigens bijgestaan door een “Raadgevend
comité”, met daarin de rechtstreeks betrokken afdeling (de FOD Sociale Zekerheid), de afdeling
Begroting en vooral de administrateurs-generaal, of hun vertegenwoordigers, van de openbare instel-
lingen van sociale zekerheid die onder het “GFB” vallen”. Het Beheerscomité heeft na enkele jaren
praktijkervaring echter besloten om het raadgevend comité te “integreren”, dat wil zeggen, het uit te
nodigen voor zijn vergaderingen. Een “Commissie Financiën”, die bij de Rijksdienst zetelt en door
deze wordt voorgezeten, komt elke maand samen met alle betrokken administrateurs. In nauw over-
leg nemen zij de follow-up voor hun rekening van de correcte en tijdige verdeling van de fondsen,
dagelijks, maandelijks of jaarlijks. Over een andere benadering van governance van het type “sociale
democratie of model voor beheer door de betrokkenen zelf” eerder dan volgens de wijze van het
“paritarisme”, zie het dossier van La documentation française, La gouvernance de la sécurité socia-
le, op. cit., met name p. 7. Over het feit dat “de verleiding om de zogenaamde participatieve demo-
cratie in de plaats te stellen van de representatieve democratie”, een van de bedreigingen zou kun-
nen vormen die hangen boven “de openbare ruimte” – standpunt waarover bij een andere gelegen-
heid verder zou moeten worden uitgeweid – zie Javeau, Cl., “Espace public, gouvernance et discrimi-
nations positives” (Openbare ruimte, governance en positieve discriminatie), hoofdartikel van nr.
493 van het Journal des Procès, 31 december 2004, pp. 4-5.
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zoals de wet uitdrukkelijk stelt, concrete voorstellen worden gedaan om het even-
wicht van het systeem te waarborgen en in dit verband prioritaire beleidsopties te
formuleren” (125).

*

Welke balans moeten we opmaken na deze tweede verandering van aanpak? Tegen-
strijdig genoeg werd op 6 december, tijdens een studiedag van de Rijksdienst tijdens
dewelke de sociale gesprekspartners zich onomwonden en vrij unaniem konden uit-
drukken, gepoogd een balans op te maken. Alle “technische” doelstellingen werden
volgens hen perfect gehaald. De herverdeling van de middelen, het beheer van de
fondsen en de berichtgeving aan de leden zijn opmerkelijk goed onder controle. De
donkere, doolhofachtige inhoud van de financiering is nu van glas, ook al zijn er
door de van kracht zijnde wetteksten nog te veel bochten. Zo konden we de uitzon-
derlijke kwaliteit nagaan van de zogenaamde discretionaire obligatieportefeuille
(OLO) of van de “reserves”, de superioriteit ervan in termen van rendement ten
opzichte van het Zilverfonds, met zijn “schatkistbons”; niet minder uitstekend is de
structurele leningsvoorziening, waarmee aan uitgavenpieken die niet door de
inkomsten van het ogenblik zijn gedekt, het hoofd kan worden geboden.

Toch is in heel de operatie één doel niet bereikt, één enkel, maar wel een belang-
rijk. Men meende van het Beheerscomité voor de sociale zekerheid een “prioritair
indiener” te kunnen maken (126), men hoopte dat het het “participatief advies-
beheer” zou overtreffen, bijgeslepen door het “tweepartijenbeheer” of het klassieke
“paritair” beheer, door wat ik (127) een “confectie-driepartijenbeheer” heb
genoemd, dat principedebatten, strategievoorstellen, onderhandelingen ten gronde
en driepartijenbeleidsvisies tot stand brengt met betrekking tot de omschrijving van
het sociale beleid, althans voor de financieringsaspecten hiervan, wanneer deze de
sociale zekerheid dekt in die betekenis die wij eraan geven.

(125) Het is dan ook verwonderlijk dat de Minister van Sociale Zaken, die optreedt in goed overleg
met de Minister van Werkgelegenheid, er in een brief van 15 september 2004 de voorkeur aan geeft
om aan de Nationale Arbeidsraad “structurele voorstellen” te vragen teneinde de financiering en der-
halve het voortbestaan van het systeem te waarborgen, wat niet verhindert dat in de bevoegdheid
van het Beheerscomité voor de sociale zekerheid een zogeheten “nauwgezette” bevoegdheid wordt
gezien, die louter op het opmaken van de begroting betrekking heeft. De Nationale Arbeidsraad nam
uiteindelijk genoegen met een eenvoudig technisch rapport (rapport nr. 66 van 12 juli 2005
betreffende de financiering van de sociale zekerheid), bedoeld als voedingsbron voor de beschou-
wingen in het kader van een driepartijen overleg over wat zal leiden tot het ontwerp voor het Gene-
ratiepact; de Minister van Sociale Zaken heeft ondertussen zijn eigen plan bekend gemaakt.
(126) Over de verschillende voorziene doelstellingen, zie de installatierede van het Beheerscomité
die op 6 december 1995 werd gehouden door Magda de Galan, Minister van Sociale Zaken, Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1997/2, pp. 725-730.
(127) Zie mijn welkomsrede tijdens de Studiedag van 6 december in het kader van de 60e verjaardag
van de RSZ en de sociale zekerheid, “10 jaar ‘GFB’. Van adviserend driepartijenbeleid naar confectie-
driepartijenbeleid?”, speciaal nr., punt II, Le fonds du “rêvé”, pp. 3-5.

363

LE COEUR D’HYBRIDE

VANDERVORST-NED.qxp  12/12/2007  14:33  Pagina 363



Deze dimensie “bevoegdheden” is een dode letter gebleven en dat, om verschillen-
de redenen:
� Het bestanddeel “autoriteit”, vooral onder de huidige regering, zetelt in het

Beheerscomité voor sociale zekerheid niet op een voldoende hoog niveau – minis-
ter of directeur beleidscel – in tegenstelling tot de andere bestanddelen; boven-
dien is er een te groot verloop onder de leden.

� Het bestanddeel “autoriteit” beschikt, ook weer onder de huidige regering, niet
over een voldoende duidelijk mandaat of overgedragen bevoegdheid om binnen
deze omkadering met z’n drieën overeenkomsten te sluiten en een standpunt in te
nemen zonder voortdurend met de “hiërarchie” te overleggen.

� De beslissingsregeling die de autoriteit een vetorecht geeft, versterkt, zo niet
bewerkstelligt, de kwetsbaarheid van elke poging om tot een daadwerkelijke dis-
cussie tussen drie partijen te komen, want de deelnemers aan de onderhandelin-
gen weten dat, wat er ook gebeurt, er niets zonder hun goedkeuring kan worden
gerealiseerd.

Het feit dat op de vergaderagenda van het Beheerscomité niet voldoende punten
staan die niet uitsluitend technisch of informatief zijn, waarover door consensus of
met gewogen meerderheid operationeel of vooraf kan worden beslist, vermindert
de kans dat met succes wordt geëxperimenteerd met de ene of de andere vorm van
confectie-driepartijenbeheer, met te behandelen punten tot gevolg die er niet toe
aanzetten om de vertegenwoordigingen of de uitwisselingen van standpunten op
een hoger niveau te brengen.

Aan de hand van deze elementen kunnen we alleen maar de mislukking van het
“confectie-driepartijenbeheer” in onze nationale perimeter vaststellen (128) en ons
alleen maar afvragen in welke mate de voortdurende autoriteitsreflexen en een min
of meer reële wil om uit de status-quo te geraken, compatibel zijn met elkaar.
Bovendien wordt ook betreurd dat in het Beheerscomité voor sociale zekerheid het
luik “uitgaven”  (129) niet meer kan worden aangekaart, anders dan als boekhou-
ders of notarissen, om dezelfde redenen, maar ook wegens de huidige organisatie
van de institutionele puzzel.

(128) Om het te onderscheiden van de driepartijenbeleidservaring van de IAO.
(129) Over dit luik, zie “De sociale zekerheid. De RSZ 60 jaar jeugd, rechtmatigheid ...” hoger
genoemd art., p. 17 (“essentiële vereisten opdat er enkel “rechtvaardige en solidaire” stromen zou-
den zijn”, “politici, burgers, tussenpersonen, van noord tot zuid, van zuid tot noord, dienen zich
terug te vinden in gemeenschappelijke waarden, door elkeen te aanvaarden, onder meer dankzij een
gedragscode over de benutting van de beschikbare fondsen of de toegekende voordelen; het is
belangrijk dat “erop wordt toegezien dat de ontkoppeling tussen de rechten en de plichten van de
begunstigden niet wordt aangemoedigd of zelfs wordt geduld” ... We voegen hier nog aan toe dat,
vanaf het ogenblik dat een goed gebruik van de verdeelde fondsen afhangt van de gefedereerde enti-
teiten (voor de werkloosheid bijvoorbeeld) of door de culturele, regionale of subregionale praktijken
wordt beïnvloed, de goede gouvernementele governance een bonus-malussysteem zou moeten over-
wegen dat rekening houdt met de resultaten die elkeen heeft bekomen bij het naleven van de
gemeenschappelijke normen.
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Dat ophelderingen, impulsen, vernieuwingen welkom zouden zijn, behoeft met
andere woorden geen betoog:
� Bijvoorbeeld: behoudt het Beheerscomité een confectie-driepartijenbeheer? En

welk dan? Wil men deze bevoegdheid activeren en zo ja, hoe? Moet er in dat geval
dan voor de afvaardiging “autoriteit” geen delegatieleider komen? Moet in het
onderhavige geval de Minister van Sociale Zaken niet de “primus inter pares” zijn?
Moet men zich in dat geval niet wagen aan de “paritaire beslissing” zonder veto-
recht, althans voor een aantal overeen te komen punten? Is het op dat vlak dat de
sociale gesprekspartners samen met de Staat transversaal moeten nadenken over
de sociale zekerheid als geheel en zo ja, in welke mate?

� Bijvoorbeeld: als het Beheerscomité voor de sociale zekerheid deze bevoegdheid
behoudt, hoe moet ze dan leefbaar worden gemaakt, hoe kan ze worden ver-
zoend met de adviserende of uitvoerende bevoegdheden van andere Beheersco-
mités, waaronder de bevoegdheden van de Algemene raad van het RIZIV of zelfs
van de Nationale Arbeidsraad? Moeten we niet denken aan een rol van de Hoge
raad voor de Sociale Zekerheid, verwante van de Hoge Raad van Financiën of de
Hoge Raad voor de Werkgelegenheid? Aan een soort van afvaardiging geïnspireerd
door die waarop de A.I.S.S. vanwege de IAB kan rekenen? Moeten we niet denken
aan een “hiërarchisering” van de normen of tussenkomende overleginstanties?

� Bijvoorbeeld, als we, in het verlengde daarvan, rekening houden met de mogelijke
negatieve effecten van de globalisering, van een voortaan gecentraliseerd finan-
cieel beheersysteem dat “ten dienste wordt gesteld van de entiteiten die als enige
belast zijn met het uitgavenbeheer”, negatieve effecten zoals het feit dat, volgens
sommigen, de sterke toename van de gezondheidszorg werd vergemakkelijkt:
moeten we dan niet beter inspelen op het risico dat de instellingen die de uitke-
ringen betalen, een minder grote verantwoordelijkheidszin aan de dag leggen? Of
nog: zou het Beheerscomité voor de sociale zekerheid niet moeten controleren
(op initiatief van hogerhand of op eigen initiatief) of het bestaande financiële ver-
keer (verdeling van de financiële middelen over de betalingsinstellingen) op alle
niveaus voldoende veilig is en zich voldoende bekommert om rechtmatige uitke-
ringen en het collectief belang? 

� Bijvoorbeeld, afgezien van wat betrekking heeft op het bestaan of het voortbe-
staan van het drieparijenbeheer als zodanig, maar aangezien het toch gaat om het
bestaan of het voortbestaan van het “GFB” als dusdanig: zouden we ons niet moe-
ten vermannen, aangezien het gaat om de geldstromen waarmee het wordt
gevoed, geldstromen die, hoewel ze alle takken doorstromen, niet via het GFB
gaan en waarvan sommige onder alternatieve of aanvullende of vervangende
financiering vallen? Kunnen we hier niet spreken van “verstrooidheid”, ontspo-
ring, gebrek aan waakzaamheid, overtuiging en coherentie, waardoor niet alleen
de volledige en synthetische invoering van de gegevens wordt verstoord en men
naar ondoorschijnende vormen terugkeert, maar waardoor ook – zoals sommigen
reeds beweren – de gezondheidszorg voortaan aan het GFB ontsnapt of er weldra
aan zal ontsnappen?” We mogen immers niet uit het oog verliezen dat niet zozeer
de fiscalisering van de financiering in de sociale zekerheid het gevaar inhoudt dat
op federaal niveau bevoegdheden worden afgestaan, maar wel het feit dat de
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bestemmingen van de geldstromen worden versnipperd of verspreid; deze geld-
stromen haken uiteindelijk een aantal van hun onderdelen los van het homogene
en geïntegreerde concept en zijn per slot van rekening niet meer dan de weer-
spiegeling van de geleidelijke inconsequenties en politieke onthechting (130).

� Bijvoorbeeld, zou het Beheerscomité voor de sociale zekerheid zich die financiële
aspecten van zijn materie niet kunnen eigen maken die verband houden met de
strijd tegen sociale fraude, die herverdeling en solidariteit tegenwerkt zo niet ver-
nielt? Zou het Beheerscomité niet zelf kunnen aanmoedigen tot het juist toepas-
sen van de federale regels, die minder uitgaven of hogere inkomsten in de hand
werken? Met andere woorden: zou het Comité niet in de financieringsstrategie
kunnen investeren door een lijst te maken van alle hefbomen die een grotere
financiële beheersing mogelijk maken, door na te gaan hoe de gefedereerde enti-
teiten kunnen worden aangemoedigd, gemotiveerd om samen te werken en
vruchtbare acties uit te voeren, door middel van de toekenning van bonussen,
trekkingsrechten gebonden aan de mate waarin de vergoede werkloosheid is
gedaald, enz.? Het komt erop aan van regio tot regio, doordat de economische
achtergrond is gewijzigd, het vertrouwen te herstellen en in stand te houden door
te testen in welke mate men bereid is om het solidaire systeem op een wederzijds
aanvaarde en controleerbare manier te gebruiken, en door die bereidheid ook te
ondersteunen. 

� Tot slot is er nog een thema dat moet worden besproken en dat, al was het maar
alleen aan het “paritair” beheer (131), opnieuw kleur zou kunnen geven: waarom
zouden we het Beheerscomité voor sociale zekerheid niet aanspreken over de
wens om “burgersolidariteit” en “beroepsverzekering” weer met elkaar in even-
wicht te brengen, zoals werd naar voren geschoven in “Regards croisés sur 60 ans
de Sécu”, in Forward van december 2005 (132), het informatieblad van het Ver-
bond van Belgische Ondernemingen? Waarom zouden we het hier niet openlijk
en sereen hebben over het mogelijke tegengif tegen de gecontesteerde drift van
de “solidariteit” (133) al te uitdrukkelijk binnengedrongen in het systeem? Daar-

(130) Hetzelfde geldt voor de incoherentie met negatieve effecten: moet het zogenaamde Zilverfonds
de uitbetaling van het wettelijke pensioen, en dan vooral dat van de werknemers, garanderen, zoals
de Regering volhoudt? Het gaat hier om de invoering van parallelle circuits, die met elkaar concurre-
ren, het unieke karakter van het concept en de goede werking ervan alleen maar doen scheuren; het
zijn afwijkingen die, door het feit dat begrotingsoverschotten werden gehaald en er beschermde
begrotingscellen zijn, niet voldoende kunnen worden gerechtvaardigd door de angst dat de eisen om
deze onmiddellijk voor goede en minder goede sociale doeleinden te gebruiken, zouden worden aan-
gewakkerd.
(131) Ook hier moet worden nagedacht over de huidige capaciteit – rekening houdend met de man-
nen en vrouwen die de verantwoordelijkheden dragen – om de kloven te overbruggen, de uiteenlo-
pende belangen te dekken.
(132) Zie nr. 10, p. 32.
(133) Het op drift geraken van de “solidariteit” houdt ook verband met de “koekoeksnestproblema-
tiek” (zie “De sociale zekerheid. De RSZ 60 jaar jeugd, rechtmatigheid ...” hoger genoemd art., p. 16.
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voor hoeft het paritair beheer niet op de helling te worden geplaatst en men kan er
ook niet het ene of het andere secessionistische spookbeeld wegjagen (134). Waar-
om zouden we het niet hebben over de wederopbouw van onze sociale zekerheid
in twee luiken: het luik van het burgerschap, voor de gezondheidszorg en de
gezinsbijslagen, en het luik van de activen, via bijdragen op bezoldigingen in het
onderhavige geval voor de andere takken? Het ene wordt gefinancierd door de
belastingen en het progressieve karakter daarvan. Het andere door de bijdragen.
Beide zitten verankerd in het globaal financieel beheer. Beide zijn voor iedereen
geloofwaardiger, begrijpelijker (135). Een wederopbouw die leidt tot dit zo lang
verwachte, unieke stelsel van gezinsbijslagen (136), met de daarbijbehorende ver-
eenvoudigingen op het vlak van regelgeving en instellingen, beheersbesparingen,
maar ook met de hernieuwde dynamiek die eruit zou kunnen voortspruiten. Een
wederopbouw die qua gezondheidszorg de voltooiing (137) zou betekenen van de
verwezenlijking van de gelijke behandeling van werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren. Een wederopbouw (138) die de beraamde splitsingen kan overwinnen

(134) Over het feit dat men er gerust aan kan twijfelen dat “de fiscalisering er noodzakelijkerwijze
toe zou leiden tot dat de sociale vertegenwoordigers ten voordele van de vertegenwoordigers van de
staat worden verdreven”, zie meer bepaald Pellet, R. Rémi, “La fiscalisation de la solidarité sociale,
une régression politique?” (De fiscalisering van de sociale solidariteit: politieke regressie?), in La gou-
vernance de la sécurité sociale, op. cit., p. 37.
(135) Het gaat er uiteindelijk om te zoeken naar de best mogelijke verdeling van de respectieve ver-
antwoordelijkheden over de staat, de ondernemingen, hun aandeelhouders, de werknemers, de bur-
gers, de gezinnen, ... Het gaat erom oplossingen te vinden die zo veel mogelijk coherentie, logica
garanderen tussen de toegekende uitkeringen en de financieringswijze daarvan, tussen de financie-
ring en de kerndoelen van de uitkeringen, tussen de financiering en het type van bevoorrechte soli-
dariteit. Over de prioritaire aandacht die aan coherentie moet worden besteed, zie de studie van
Euzéby, A., die reeds dateert van november 1979: “Financement de la sécurité sociale et emploi”
(Financiering van de sociale zekerheid en werkgelegenheid), een studie die niet aan methodologisch
belang heeft ingeboet, Droit social, 1979/11, pp. 384-395 (voornamelijk p. 386 voor de hier aange-
haalde idee). De idee zelf vinden we precies 20 jaar later terug, in de werken van de Koninklijke
Commissie Sociale Zekerheid, als “logischer schema”, maar een schema waarvoor “we blijkbaar niet
helemaal klaar zijn en waarvoor slechts weinig blijk van enthousiasme aan de dag werd gelegd” (zie
mijn Basisopties voor het ontwerp voor de codex sociale zekerheid, deskundigen doc. nr. 85/1 van
maart 1985, pp. 13-14, punt 7).
(136) Zie, behalve mijn eerder genoemde Basisopties ..., pp. 12-13, punt 6, ook mijn toespraak
“Gezinsbijslagen en hervormingsprojecten”, gepubliceerd in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid, 1989, nummer van juni-juli, pp. 431-447, die de bibliografische collectie over dit thema
niet uitputtend behandelt.
(137) Raadpleeg in dit verband het boeiende deskundigenrapport dat in samenwerking met collega’s
(Crop, M., De Cock, J., Deloof, E., Grinberg, G., Paeme, L., Perl, G. en Verstraeten, J.) werd gereali-
seerd, onder het voorzitterschap van Cantillon, B., “Naar een harmonisering van de arbeidsonge-
schiktheid, de gezondheidszorgen en de gezinsbijslagen van zelfstandigen en werknemers”, Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2001, nr. van juni, pp. 307-342.
(138) Over dit thema, zie het nummer 1899 (2005) van de Courrier hebdomadaire van het
C.R.I.S.P., getiteld “Déféderaliser la sécurité sociale?” (De sociale zekerheid defederaliseren?), vrucht
van het schrijftalent van Palsterman, P. (zie ook, buiten de Belgische context, Federalism and the
Welfare State: New World and European Experiences, van Obinger, H., Leibfried, S. en Castles, F.
G.), Cambridge, Cambridge University Press, 2005). We betreuren het feit dat het debat hieromtrent
in de workshop werd “geweigerd”. Het ontbreekt de Franstaligen aan geloofwaardigheid als ze de
kritiek en verwachtingen van de Nederlandstaligen niet grondig willen aankaarten. Erger is dat ze op
een ondoordachte manier zwakker worden met het oog op onderhandelingen in de toekomst, die ze
niet kunnen blijven ontlopen, wanneer ze een defensieve “Maginotlinie” uit een ander tijdperk ver-
kiezen boven mogelijke vernieuwende tegenvoorstellen. 
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en ons eensgezind kan terugleiden naar de weg van een gerenoveerde burgerzin
die perfect compatibel is met een geresponsabiliseerd paritair beheer waarin het
vakbondsbestanddeel met een burgerdimensie zou worden uitgebreid (139).

2.3.3. De informaticagovernance
Deze laatste governance, die grondig werd herzien, heeft in vijftien jaar tijd de Rijks-
dienst, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en, beetje bij beetje, alle OISZ de
e-tijd binnengeleid dankzij het ambitieuze project dat nu de benaming “E-Gover-
nment in de sociale zekerheid” heeft gekregen; dit project organiseert, op geïnfor-
matiseerde wijze, de inzameling en verspreiding van de administratieve basisgege-
vens die noodzakelijk zijn voor het bepalen van de rechten in alle takken van de
sociale zekerheid. De gegevens gaan onder andere over de lonen van de werkne-
mers, hun loopbaan en hun arbeidstijd.

Frank Robben, Administrateur-generaal van de Kruispuntbank van de sociale zeker-
heid, was alomtegenwoordig bij de conceptie, aanzet en concretisering van het pro-
ject en hij heeft het er met u in de workshop uitvoerig over gehad; ik hoef dus niet
te herhalen wat de oorsprong, het uitgangspunt ervan is (Voorontwerp voor een
codex van de sociale zekerheid, 1980/81-1985/86; het informatiseringsplan hiervan,
1986-1989/90; de Kruispuntbank van de sociale zekerheid en de LATG van de RSZ
(140), 1990-91-1995/96; het moderniseringsplan van de sociale zekerheid, 1996-
2000/2005), wat ermee wordt bespaard (141), wat er in RSZ-termen het draagvlak

(139) Het syndicalisme moet zijn op werk gerichte acties overstijgen, zonder ze te verwaarlozen, en
vervangen door actie waarin het sociale leven als geheel centraal staat, en dat, voor alles wat de bur-
ger aangaat. 
(140) Het gaat om de databank “loon- en arbeidstijdgegevens” van de RSZ, die in 1989 werd opge-
start, en met het 1e trimester van 1990 begon ook de informatisering van de RSZ-aangiften, de eerste
belangrijke eigentijdse stap in de richting van de modernisering van de sociale zekerheid van de
werknemers. Het betekent immers de start van het netwerk dat een jaar later (in 1991) door de
Kruispuntbank wordt geleid en ontplooid op basis van deze gegevensbank. Het is de aanzet tot een
horizontale informaticaorganisatie in de betrekkingen tussen de organismen die met het beheer van
verschillende takken belast zijn. De LATG van de RSZ kwam aan bod in het universiteitseindwerk van
Boydens, I., Informatique, norme et temps (Informatica, norm en tijd), Brussel, Bruylant, 1999,
waarbij ik samen met Michel Liesse het nawoord heb geschreven, onder de titel “L’administration
a-t-elle le droit de rêver?” (Heeft de administratie het recht om te dromen?), pp. 507-514. In feite
maakt de RSZ al sinds 1945, vanaf het ogenblik dat de RSZ werd opgericht, gebruik van de “nieuwe
technologieën”, met name van de mechanografie: het gebruik van machines, mechanische toestellen
om logische verrichtingen (sorteren, berekenen, klasseren, ...) uit te voeren aan de hand van in dit
geval administratieve documenten die van tevoren met de hand werden ingevuld.
(141) Voor al deze punten verwijs ik naar mijn boekje Le paysage informatique de la sécurité socia-
le comme métaphore? (Het informaticalandschap van de sociale zekerheid als metafoor), Brussel,
Bruylant, 2e editie, 2004; zie ook “Een goed presterende, niet-verhandelbare dienst: de RSZ”, hoger
genoemd art., 3. E-tijd, pp. 1190-1200.
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van is (142), welke goede resultaten werden behaald (143) en welke aandachtspun-
ten tot de rijpheid ervan moeten bijdragen (144).
Derhalve beschikken we in de sociale zekerheid, als voorloper, over een volledig
beveiligd en geleidelijk aan interactief informaticanetwerk voor de uitwisseling van
sociale gegevens. Op 1 januari 1999 wordt de website van de RSZ de eerste interac-
tieve federale website van de Belgische overheid. Op 1 oktober 2001 ontstaat,
onder impuls van de RSZ en de Kruispuntbank, het “portaal” van de sociale zeker-
heid, voorloper van het grote federale portaal dat in aanmaak is. Dit portaal van de
sociale zekerheid is gebaseerd op de infrastructuur van zijn extranet, dat in 1998
werd ingevoerd en waarop sindsdien een aantal toepassingen werden toegevoegd
die bestemd zijn voor zowel de werkgevers als de sociaal verzekerden.

Anderzijds moest een deel van de betrokken instellingen, waaronder de RSZ, zich
kwijten van een voorbereidende taak, die ze tot een goed einde hebben gebracht:
de juridische harmonisering zonder weerga in deze complexe en beweeglijke mate-
rie (145). Voor deze taak heeft de Rijksdienst zijn aandeel in de verantwoordelijk-
heid op zich genomen en de structurele voortzetting ervan – de “Werkgroep moder-
nisering van de sociale zekerheid”, die uit verschillende kabinetten en administraties
bestaat en zetelt op het Victor Hortaplein onder het voorzitterschap van mijn
adjunct – bestaat nog steeds.

(142) Het verslag voor 1994-1995 van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (Brussel, 1996,
p. 194) spreekt duidelijke taal: “De databank loon- en arbeidstijdgegevens en het werkgeversreperto-
rium” (van de RSZ) “vormen de onmisbare kern van het netwerk van de sociale zekerheid voor werk-
nemers. De gegevens met betrekking tot de werknemers, die bij het innen van de sociale bijdragen
worden ingezameld, zijn noodzakelijk om eenieders rechten te bepalen en te berekenen in de grote
uitkeringssectoren van de sociale zekerheid: ziekte- en invaliditeitsverzekering, werkloosheid, pen-
sioenen, kinderbijslag, jaarlijkse vakantie, beroepsziekten en arbeidsongevallen. Na verloop van tijd
betekent dat dat, door het feit dat de gegevens in de LATG ter beschikking worden gesteld van de
socialezekerheidsinstellingen die de uitkeringssectoren beheren, enerzijds de administratieve lasten
voor de socialezekerheidsinstellingen zelf maar ook voor de werkgevers gevoelig zal verminderen en
anderzijds de kwaliteit zal verbeteren van de informatie die nodig is voor de berekening van de rech-
ten.”
(143) De sociale zekerheid heeft ontegenzeglijk de baan vrijgemaakt voor een goed georganiseerde
en goed presterende informatisering in de publieke sector (Le paysage informatique …, op. cit., pp.
53-54 en nota 123). Andere successen die nog niet werden aangehaald of niet in de eigenlijke tekst
werden vermeld: de eerste juridische grondslag die werd voorgesteld voor elektronische handteke-
ning (ibid., p. 54), de eerste omschrijving van informatica-inbreuken die in de wet is opgenomen, de
SIS-kaart als inspiratiebron voor de elektronische identiteitskaart, enz.
(144) Zie in dit verband Le paysage informatique …, op. cit., meer bepaald p. 55 (derde en vierde
conclusie), p. 57 (vijfde conclusie), en Les grands “courants” (les grandes étapes) de l’informatisa-
tion de la sécutité sociale (Pour un nouveau modèle de gestion des services) (De grote “stromin-
gen” (belangrijkste fasen) van de informatisering van de sociale zekerheid (Een nieuw model voor
het dienstenbeheer)), mijn toespraak op 26 oktober, tijdens de Studiedag van de Rijksdienst over “E-
Government in de sociale zekerheid”, Brussel, RSZ, coll. Libelluli amicorum, nr. 16, III, p. 15 (A.
Dans l’axe Autorités-Entreprises), p. 15 (B. Dans l’axe Autorités-Citoyens), p. 17 (C. Dans l’axe Auto-
rités-Autorités), p. 18 (D. Dans l’interaxe de contre-fracture et E. Dans l’interaxe de partenariat).
(145) Zie Le paysage informatique …, op. cit., pp. 37-38.
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Wat moeten we uit deze drie types van governance afleiden?

Dat ze een goede illustratie zijn van een tot nog toe verwaarloosd luik in de analyse
van wat de actieve, creatieve welvaartsstaat is, zou kunnen of zou moeten zijn, dat
idee, dat paradigma, dat nog te vormen model dat onlangs zijn guldenboek, zijn dog-
matische parel ontving (146). Het gaat hier om het institutionele luik, of banaler
gesteld, het luik van alle schakels van de socialeproductieketen, die, zoals we heb-
ben gezien, evolueert naar een volmaakter professionalisme.

De openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ), de RSZ, de openbare sociale
diensten en wat ze aan sociale beschermingen hebben voortgebracht, zijn – en
Robert Castel behoort tot diegenen die dit het best hebben geformuleerd (147) – de
“sociale eigendom” van de werknemers, de sociaal verzekerden, en ik zou zeggen
van de ondernemingen, tegenhanger van de “privé-eigendom” (148). Indien men
deze “schat”, dit sleutelconcept wil behouden, kan men niet, ongeacht een grotere
aandacht voor het terdege naleven van de toekennings- en financieringsregels, een

(146) Pro memorie, L’Etat social actif. Vers un changement de paradigme, op. cit. We moeten
ertoe bijdragen dat bescherming verder gaat dan louter passieve bescherming, dat de actieve sociale
zekerheid wordt bevorderd, een sociale zekerheid die een zo groot mogelijk aantal personen in staat
zou stellen om de “mondialisering”, dat wil zeggen de markt, aan te kunnen. Tegelijkertijd moet ze
erover waken dat de ongelijkheden zo beperkt mogelijk worden gehouden, wat dan weer veronder-
stelt dat regels, collectieve procedures worden ingevoerd waarmee de genoemde markt ertoe wordt
gedwongen om met het algemene belang rekening te houden. Zie ook Feltesse, P. en Reman, P., “De
la crise de l’Etat-Providence au projet d’Etat social actif” in L’Etat de la Belgique 1989-2004. Quinze
années à la charnière du siècle (“Van crisis van de welvaartsstaat tot project voor een actieve wel-
vaartsstaat” in “De staat van België 1989-2004. Vijftien jaar in de kentering van de eeuw”), Brussel,
Edit. De Boeck Université, pp. 205-227, 2004. Aangezien het hier gaat om een “luik dat eerder werd
verwaarloosd in de analyse”, en zelfs in de analyse van zijn guldenboek, verklaarde ik reeds op 20
januari 2000, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Unie van de erkende sociale Secretariaten van
werkgevers, “dat de sociale welvaartsstaat een eerder wazige dimensie heeft”, “dat de sociale wel-
vaartsstaat een dimensie heeft, die misschien wel de beste is en die systematisch wordt verhuld,
namelijk de dimensie van het vernieuwde beheer van de overheidsinstellingen van sociale zekerheid,
op hun eigen initiatief, onder hun eigen impuls en sinds minstens een tiental jaren”. Voor een illus-
tratie van de banden, de onderlinge afhankelijkheid tussen sociaal en strafrechtelijk, tussen werkgele-
genheid en openbare veiligheid, over de omzetting van de activiteiten van de staat op die verschillen-
de types van domeinen waarvan de actieve welvaartsstaat de epigoon zou zijn, zie de verhandeling in
voorbereiding (verdediging in 2006) van Smeets, S., Nouveaux uniformes et Etat social actif: vers
une recomposition du champ de la sécurité en Belgique (vooral dan het derde gedeelte in voorbe-
reiding); deze verhandeling zal worden voorgelegd met het oog op het bekomen van de graad van
doctor in de criminologie (Promotor Mary, Ph.), Brussel, Ecole des sciences criminologiques Léon
Cornil, Rechtsfaculteit, ULB.
(147) L’insécurité sociale: qu’est-ce qu’un être protégé? (Sociale onzekerheid: wat is een beschermde
persoon?), Parijs, Seuil (coll. “La République des idées”), in het bijzonder pp. 31, 32, 33, nota 21,
2003. Zie ook p. 67, nota 55.
(148) Castel, op. cit., p. 31: “We zouden de sociale eigendom kunnen kenschetsen als de productie
van sociale equivalenten van beschermingen die voordien alleen door privé-eigendom werden
geschonken”. Voorbeeld: het pensioen: “In termen van zekerheid zou de gepensioneerde kunnen
rivaliseren met de rentenier die door zijn patrimonium is verzekerd.”
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vernieuwing zomaar terzijde schuiven die “raakt aan het aantal, de taak, de verde-
ling ervan, aan de samenwerkingsverbanden die meer zijn geïntegreerd in een reeks
domeinen die even zoveel gezamenlijke schaalvoordelen en meerwaarden zouden
kunnen zijn” (149), vernieuwing, herinrichting, die, in het ideale geval, de nieuwe
werkingsregels had moeten voorafgegaan (150). Deze schat, dit sleutelconcept
behouden, meer “openbare diensten bieden aan diegenen die minder natuurlijk
kapitaal hebben” (151), minder “niet-verhandelbare diensten” hebben die voor
iedereen toegankelijk zijn”(151), erin slagen om van een sociale 21e-eeuwse sociale
democratie, “van een logica van a-posteriorische correctie van ongelijkheden” over
te gaan naar een logica van a-priorische correctie”, om het met een formule van
Dominique Strauss-Kahn (152) te zeggen, veronderstelt ook dat men op institutio-
neel en organisatorisch vlak overgaat van een eerder passief administratief beheer
naar een eerder actief, proactief, “reactief” administratief beheer met een uitgespro-
ken verantwoordelijkheid. In de sociale zekerheid is het proces aan de gang (153)
en zelfs goed op weg. De ontwikkeling moet worden voortgezet, versterkt, ver-
breed en uitgebreid. De houdbaarheid, duurzaamheid van de sociale zekerheid,
welk gelaat en welke zijnswijze deze ook heeft, kan niet zonder een voorbeeldige
openbare (154) en medewerkende (155) governance.

3. VOOR EEN MODELDEKBED ...

Dames en heren, geachte collega’s,

Om af te ronden: hoe ver staan we, wat de reeds in de uitnodiging gestelde vraag
betreft, nu u hebt gehoord wat ik aan uw indrukwekkende dossier heb toegevoegd?

(149) Ik heb dit toegelicht in mijn toespraak van 28 december 2004, “De sociale zekerheid. De RSZ
60 jaar jeugd, rechtmatigheid, ...” hoger genoemd art., pp. 14-15.
(150) Zie in dit verband de bedenking van Hugues de Jouvenel in Futuribles, waarnaar ik in mijn
hoger genoemde toespraak verwijs, p. 14.
(151) Castel, op. cit. Alain Euzéby spoort aan om de verplichte sociale afhoudingen te rehabiliteren
als “collectieve aankopen van overheidsdiensten” (“Protection sociale: des valeurs à défendre!”)
(Sociale bescherming: waarden die beschermd moeten worden!), Revue internationale de sécurité
sociale, vol. 570, 2004/2, p. 141).
(152) “Qu’est-ce qu’une société juste?”, “Pour un réformisme radical” (Wat is een rechtvaardige
samenleving? Voor een radicaal conformisme), conferentie gehouden in Londen tijdens het Trilatera-
le seminarie over de toekomst van de sociale democratie, gehouden op 26 en 27 februari 2004.
(153) Jammer genoeg tegengewerkt door budgetaire enveloppes die gesloten zijn voor bepaalde
noodzakelijke sociale investeringen, waaronder diegene met betrekking tot de werkingskosten van
sommige instellingen, zoals de Rijksdienst.
(154) Ik verwijs hier naar het concept “openbare instellingen van sociale zekerheid”, gesuggereerd
door de Koninklijke Commissie Sociale Zekerheid en sindsdien in het recht opgenomen, in het bij-
zonder in de wet tot instelling en organisatie van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.
(155) Ik verwijs hier, in dezelfde mate als voor het vorige concept, naar het begrip “meewerkende
instellingen voor sociale zekerheid”.
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We staan midden in een hybridisatietuin, waarvan we zouden willen dat hij een grotere
“hybridiserende durf” aan de dag zou leggen (156), met superpositie bij helder weer.

Wat in het recht, in de praktijk, in het denken – of, meer nog, in de informele uit-
spraken – in de ingevingen, verlangens, ... voor ons dekbed, ons sociaal comfort van
belang is, is de vaak vruchtbare, natuurlijke of kunstmatige kruising van uiteenlo-
pende bijdragen, repertoria (157), diverse bismarckiaanse, beveridgiaanse, Scandi-
navische (158), “vandenbrouckiaanse”, soms paradoxale (159) “zaaiingen” (160),
het pragmatisme van de compromissen die de extremen wegwist, van het “oer-
woud” naar het “regiment” (161), van de minimale staat naar de onwrikbare staat,
en die naargelang van de behoeften van de werknemers, de werkgevers, de staat,
een min of meer geslaagd evenwicht terugbrengt, zoals dat tussen verzekering en
solidariteit (162), tussen solidariteit en verantwoordelijkheid.

(156) Ik heb de uitdrukking ontleend aan Mirbeau, O., Contes drôles, Parijs, Séguier, p. 124, 1995.
(157) Over de hybrideaard die de systemen vanaf het begin hadden, “in die zin dat ze uit verschillen-
de repertoria bestaan”, zie meer bepaald Cassiers, I., Pochet, P. en Vielle, P., “Inleiding” bij L’Etat
social actif. Vers un changement de paradigme?, op. cit., p. 28. Hybridisatie is overigens in de
mode en er wordt gemakkelijk naar gegrepen om tal van realiteiten van het ogenblik te dekken (zie
bijvoorbeeld Emery, Y. en Giauque, D., “Emploi dans les secteurs public et privé: vers un processus
d’hybridation” (Werkgelegenheid in privé- en openbare sector: een hybridisatieproces), Revue inter-
nationale des Sciences Administratives, vol. 71 van december 2005, pp. 681 e.v. en La mondialisa-
tion vue d’ailleurs. L’Inde désorientée, op. cit., meer bepaald pp. 24, 31, 32, 33, 228, 229, waar de
auteur Jackie Assayag ook spreekt van “creolisering”, p. 24).
(158) Over deze ontlening van de Europese landen aan de verschillende welvaartsstaatsystemen of -
modellen die er zich hebben ontwikkeld, zie ook Tegenbos, G., “Etats-providence en péril?” (De wel-
vaartsstaten in gevaar?), Septentrion, Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas, nr. 4, pp. 37-
43, 2005.
(159) Mirbeau, O., op. cit., p. 124.
(160) Octave Mirbeau roept in zijn verhaal “Une nouvelle justice” een beeld op van zichzelf terwijl
hij “tengere planten” kweekt en zich er bijzonder op toelegt om “geheimzinnig te doen over de aard
ervan door toedoen van paradoxale zaaiingen voor dewelke de hybridiserende durf van Mr. de Vil-
morin, beroemd boomkweker van die tijd, zou wijken” Contes drôles, op. cit., p. 124).
(161) Zie Gazier, B., Vers un nouveau modèle social, op cit., p. 109, waar twee te korte alternatie-
ven worden aangehaald, een “keuze tussen oerwoud en regiment”.
(162) Over het feit dat “het traditioneel geworden concept van solidariteit van de gemeenschap ten
overstaan van de individuen op grote schaal is veranderd – of in ieder geval in vele landen wel eens
zou kunnen veranderen – in een paradoxaal concept van solidariteit van het individu tegenover de
gemeenschap”, over deze “omgekeerde solidariteit”, die wij beter “gedeelde of gekruiste solidariteit”
zouden noemen, zie Cassiers, I., Pochet Ph. en Vielle, P., “Inleiding” bij L’Etat social actif. Vers un
changement de paradigme?, op. cit., p. 25, waar wordt verwezen naar Christian Arnsperger, hfdst.
9, pp. 279 e.v. (L’ESA comme nouveau paradigme de la justice sociale. L’avènement du solidaris-
me responsabiliste et l’inversion de la solidarité (De AWS als nieuw paradigma van de sociale recht-
vaardigheid. De komst van het responsabilistische solidarisme en de inversie van de solidariteit).
Over het feit dat “vrijgevigheid” (“het tegenovergestelde van egoïsme”) en “solidariteit” (“eerder de
intelligente en sociaal doeltreffende regeling ervan”) niet met elkaar mogen worden verward, over
het feit dat “solidariteit sociaal, economisch, politiek, historisch veel doeltreffender is”, zie Comte-
Sponville, A., Le Capitalisme est-il moral ?, op. cit., pp. 121-130 (de geciteerde passages staan op p.
123), met meer bepaald (p. 127): “Als we op de vrijgevigheid van de rijken hadden gerekend opdat
de armen zich zouden kunnen laten behandelen, zouden de armsten zonder zorgverstrekking gestor-
ven zijn. Maar we hebben niet op de vrijgevigheid van de rjken gerekend, en overigens ook niet op
die van de armen: we hebben iets kleiners uitgevonden, dat qua principe bescheidener is (zelfs al is
het qua organisatie vrij ingewikkeld), en we hebben het Sociale zekerheid genoemd. Het weegt
zwaar en kost veel geld: we kunnen wellicht beter. Maar het is een van de meest fantastische vorde-
ringen van heel de sociale geschiedenis.” Een publicatie van dit jaar over dit thema: Solidarity in
Europe: The History of an Idea, van Stjerno, S., Cambridge, Cambridge University Press, 2005.

372

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2007

VANDERVORST-NED.qxp  12/12/2007  14:33  Pagina 372



En wat naar voren komt op het gevoelige oppervlak dat wordt afgetast door overleg,
onderhandelingen, arbitrages, op het gevoelige oppervlak van al wat het leven van
mensen en ondernemingen rechtstreeks raakt, wat we daar kunnen waarnemen, is
de hardnekkige mythe die aan de origine ligt, voor ons de mythe van het naoorlogse
sociale pact (we vergoeden werkloosheid, enz., we promoten de “welfare state”),
en de constructie ervan, zijn “paden van afhankelijkheid” (163), dat is de stichtende
mythe maar tegelijkertijd met andere dingen, waaronder flarden, modules voor een
vernieuwende mythe (zo wordt activiteit aangemoedigd, een “workfare state” (164)
vooropgesteld), vlagen van waarden in ruil daarvoor voor een bestuivend “samen-
leven” dat allergisch is voor onverschilligheid, vijandig staat tegenover het niet-inge-
toomde geweld van de economische, financiële wereld, een parfum van “realisti-
sche utopie” (165) of praktische utopie, beelden van een overhoop gegooide omge-
ving, nog meer foto’s, goede en minder goede, kortom: genoeg om niet te verstar-
ren in een “wervelende wereld” (166).

De kwaliteit en de snelheid van de samensmelting bepalen de mate van toereikend-
heid van wat we cartesiaans een “model” blijven noemen, dat eerder een brutopro-
duct is, afgeleid van krachtige ingrediënten (167), dan een afgewerkte gedachte.

(163) Daarmee bedoel ik, net als de politologen, de wegen die in het verleden, het heden werden
gevolgd en die de bron vormen voor regels, instellingen, een zekere gedragscultuur, beheerscultuur
voor de maatschappij en die doorwegen op de toekomst, op de nieuwe wegen die moeten worden
ingeslagen. Deze wegen stellen ons in staat om beter te begrijpen dat de welvaartsstaat bij ons onte-
genzeglijk solide is (over dit thema, zie het recente werk van Taylor-Goorby, P., Ideas and Welfare
State Reform in Western Europe, Basing-stoke, Palgrave, 2005; Deleeck, H. toonde in zijn werk De
architectuur van de welvaartsstaat – opnieuw bekeken, Leuven, Acco, 2001 (zie ook de bedenkin-
gen hieromtrent van Elchardus, M., in Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2001/2, pp. 472-
476) ook aan dat onze “verzorgingsstaat” er uiteindelijk in slaagde om, na enkele crises en aanpassin-
gen, een tamelijk rechtvaardige herverdeling te garanderen, een aanvaardbaar evenwicht tussen de
belangen te behouden).
(164) Over dit thema, zie bijvoorbeeld Ochel, W., “Politiques de ‘Welfare to work’ comportant des
dispositifs ‘Work first’ spécifiques dans des pays sélectionnés” (‘Welfare to work’-beleid met specifie-
ke ‘Work first’-bepalingen in geselecteerde landen), Revue internationale de sécurité sociale, vol.
58, nr. 4 oktober-december 2005, pp. 79-114.
(165) Zie Descamps, Ph., “Nourrir l’espérance”, in Les Utopies d’aujourd’hui, op. cit., p. 6, dat her-
innert aan wat de realistische utopie van Edgar Morin is (Pour une utopie réaliste: autour d’Edgar
Morin (Voor een realistische utopie: Edgar Morin), Parijs, Arléa, 1996. Zie ook Bindé, J., “L’éthique
du futur. Pourquoi faut-il retrouver le temps perdu?” (De ethiek van de toekomst. Waarom de verlo-
ren gegane tijd terugvinden?), Futuribles, nr. 226 van december 1997, pp. 33-34). Bij de realistische
utopieën zouden we ook de hoger genoemde stelling van Flahaut, F., Le paradoxe de Robinson.
Capitalisme et société kunnen aanhalen, of nog zijn verklaring dat “de clichés (doorgaans gemeen-
schappelijke voorstellingen) betreffende de mens en de samenleving beetje bij beetje veranderen.
Een verandering die, als ze er echt komt, de kracht van het overheersende denken op gang zal bren-
gen en een andere manier van denken en handelen gegrond zal maken” (pp. 170-171).
(166) Sérieyx, H., L’effet Gulliver. Quand les institutions se figent dans un monde tourbillonnaire
(Het Gulliver-effect. Wanneer de instellingen verstarren in een wervelende wereld), Parijs, Calmann-
Lévy, 1994.
(167) Morand, P., in Eloge du repos (Ode aan de rust), voor het eerst uitgegeven door Flammarion in
1937, na de invoering in 1936 van het betaald verlof, “dit wettelijke lanterfanten” (p. 11 van de editie
Arléa van 2004) vraagt zich af of voorrang moet worden gegeven aan “de mens die denkt” of aan “de
mens die voelt”. Ziet de eerste “beter en verder” dan de tweede? “Dat is een schooldebat,” ant-
woordt hij. “Wat niet kan worden betwist, is het het feit dat achter de mens die voelt, een mens zit
die gist; een verstandsmens is niet goed in gissen” (pp. 21-22 van de editie Arléa 2004). De droom
kan hoe dan ook niet langer “een stenen droom” zijn als eromheen alles beweegt” ibid., p. 23). 373
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Dames en heren, geachte collega’s,

Nog een laatste woord. Dankbetuigingen. Zeer hartelijke dankbetuigingen. Aan de
UCL, aan haar rechtsfaculteit, haar afdeling economisch en sociaal recht, aan Pascale
Vielle, aan Pierre Reman, aan Bernard Remiche. Ik dank hen omdat ze de Belgische
sociale zekerheid, de hybride en het hart ervan, de Rijksdienst voor Sociale Zeker-
heid, het mooiste, meest prestigieuze juridische spreekgestoelte van het koninkrijk
heeft geschonken. Gérard Lyon-Caen – die een van onze Franse meesters in sociaal
recht blijft, samen met Jean-Jacques Dupeyroux, en degenen die hem hebben opge-
volgd – schreef mij tien jaar geleden, ontgoocheld als hij was, ter gelegenheid van
het nieuwe jaar: “In Frankrijk vieren we de 50e jaar van de sociale zekerheid niet:
wij vieren geen verjaardag van wat ten dode is opgeschreven”.

Beste vrienden van de sociale zekerheid, dit zijn mijn nieuwjaarswensen:

“Mijn beste wensen voor 2006 en mijn trouwe groeten.
“In het gevarieerde België wordt de 60e verjaardag van de sociale zekerheid en de
RSZ wel gevierd, we vieren “de verjaardag van wat niet ten dode is opgeschreven.
We weigeren om geen toekomst te hebben (168). Wees daarvan allen overtuigd.

Hartelijke groeten,

(Aan “de prinses op de erwt”, 3090, Groeneweg, 11 december 2005)

(Vertaling)
____________

(168) Augé, M., “En panne d’avenir” in Les Utopies d’aujourd’hui, op. cit., p. 10, die een synthese
maakt van de “hedendaagse en concomitante fenomenen” die een “ideologie van het heden en het
zelfsprekende maken”; deze ideologie heerst over de wereld en lijkt “zowel de lering uit het verleden
als het verlangen om de toekomst in te beelden, in onbruik te doen raken”.
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“Van de concurrentie het enige universele principe maken
voor de organisatie van de wereld, leidt tot dezelfde impasses

als de totalitaire regimes van de 20e eeuw, met als gemeenschappelijke noemer
nu net de onderwerping van de juridische vorm aan de veronderstelde 

wetten van concurrentie tussen rassen en klassen.
Dat bevestigen en voorspellen dat deze doctrine geen 

onverstand en geweld kan teweegbrengen, spruit niet voort uit een willekeurig
politiek of moreel standpunt, maar wel uit een van de zeldzame zekerheden

die de ‘rechtswetenschap’ ons kan brengen: precies omdat egoïsme, 
hebzucht en ‘struggle for life’ wel degelijk aanwezig zijn in de 
wereld zoals hij is, moeten ze worden vervat en gestuurd door 

een referentie die gemeenschappelijk is voor een wereld zoals hij moet zijn.”

Alain Supiot, Droit social
(december 2005)

“De mens heeft altijd al begrepen dat zonder een verandering van goden 
alles zo goed als onveranderd zal blijven en dat alles 

op min of meer rampzalige manier verandert als de goden veranderen.”

Antonio Machado 
(met de stem van Abel Martin,”Poète et philosophe”)

“Vraag: – Hoe heet je?
Antwoord: – Werknemer.

(…) (…) (…)
V. – Wat is je godsdienst?

A. – De godsdienst van het Kapitaal.
V. – Welke plichten legt de godsdienst van het Kapitaal jou op?

A. – In hoofdzaak twee plichten: 
verwerpingsplicht en werkplicht.”

Paul Lafargue
(La religion du Capital)

1887
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SOCIALE ZEKERHEID, TRANSFERTEN
EN FEDERALISME IN BELGIE

DOOR BEA CANTILLON en VEERLE DE MAESSCHALCK*

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

INLEIDING

In het eerste deel van deze bijdrage worden de oorzaken, de omvang en de effecten
van de regionale transferten inzake sociale zekerheid (uitgezonderd de ziektekosten-
verzekering (1)) in kaart gebracht op basis van representatieve inkomensbevragingen
van de Belgische bevolking. We maken een schatting van de omvang van de ver-
schillen inzake socialezekerheidsinkomsten en -uitgaven tussen Vlaanderen en Wal-
lonië, gaan na in welke mate de stromen toe te schrijven zijn aan objectieve ver-
schillen in de sociaaldemografische en economische structuur van de regio’s en be-
kijken de gevolgen van de territoriale geldstromen voor de verschillen in niveaus van
welvaart, armoede en inkomensongelijkheid tussen en binnen de regionale entiteiten.

In het tweede deel van dit bericht worden enkele beschouwingen gewijd aan de
plaats van de sociale zekerheid in het Belgische federale model. We trachten te
definiëren onder welke voorwaarden en omstandigheden de regionale socialezeker-
heidstransferten problematisch (kunnen) zijn en formuleren enkele overwegingen
voor het beleid.

VOORAFGAANDE BEMERKING INZAKE GEBRUIKTE DATA

Voor het eerste deel van dit artikel werd gebruik gemaakt van gegevens afkomstig
uit opeenvolgende representatieve inkomensbevragingen, respectievelijk het Socio-
economisch Panel van het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck voor de
periode 1985-1997 en de Statistics on Income and Living Conditions (SILC) voor
2004 (2). Er dient opgemerkt dat survey-gegevens met de nodige omzichtigheid

* De auteurs danken Karel Van den Bosch, Paul Van Rompuy en Etienne De Callataÿ voor de com-
mentaar en nuttige suggesties bij eerdere versies van deze tekst.
(1) Zie daarover de uitstekende bijdrage van Erik Schokkaert en Carine Van de Voorde, Defederalisering
van de Belgische gezondheidszorg?, Leuvense Economische Standpunten, 2007/119, 2007.
(2) Inkomensgegevens gelden voor het voorafgaandelijke jaar, m.n. 2003.
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dienen geïnterpreteerd te worden, zeker wanneer zoals hier het geval is, doorheen
de verschillende metingen andere inkomensconcepten en bevragingswijzen
gehanteerd worden.

Niettemin leveren de opeenvolgende metingen een dynamisch perspectief op de
evolutie van de omvang, de richting en de oorzaken van de sociale transferten van
Vlaanderen naar Wallonië.

In de tekst zal standaard gerefereerd worden naar de gegevens afkomstig uit de SILC
2004; waar opportuun en mogelijk zal de vergelijking gemaakt worden met een
eerder moment. De volledige tijdreeksen zijn opgenomen in de bijlage maar dienen
dus gelezen te worden met in achtname van bovenstaande bemerkingen.

1. OORZAKEN, OMVANG EN EFFECTEN VAN DE REGIONALE TRANSFERTEN

1.1. HET SOCIAALDEMOGRAFISCHE PROFIEL VAN VLAANDEREN EN WALLONIE
Het is bekend dat de grootste twee regio’s van ons land worden gekenmerkt door
een eigen sociaaldemografisch profiel.

Hoewel de leeftijdsopbouw in Vlaanderen en Wallonië niet wezenlijk van elkaar ver-
schilt, grijpt de veroudering van de bevolking sneller plaats in Vlaanderen dan in
Wallonië. Waar in 1985 circa 29% van de Vlaamse bevolking ouder was dan 50 jaar,
bedroeg dit aandeel in 2003 35,6%. Omdat het aandeel 50-plussers in Wallonië in
deze periode vrijwel constant bleef (33%), is Vlaanderen geëvolueerd van de regio
met het kleinste aandeel ouderen naar de regio met het grootste aandeel ouderen in
de totale populatie.

De verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië wat betreft arbeidsmarktparticipatie
zijn significant. De activiteitsgraad (3) (76% in Vlaanderen tegenover 73% in Wal-
lonië), maar vooral de werkgelegenheidsgraad (4) ligt vergeleken met Vlaanderen
heel wat lager in Wallonië (respectievelijk 57% tegenover 65% in Vlaanderen –
cijfers voor 2004). In verhouding tot de totale populatie is 43% van de Vlaamse
bevolking werkzaam, in Wallonië bedraagt dit aandeel 37%.

(3) Activiteitsgraad wordt hier gedefinieerd als de verhouding van de beroepsbevolking (werkenden
en werklozen) t.o.v. de bevolking op beroepsactieve leeftijd (16-64 jaar). In onze berekening wordt
elk individu dat een werkloosheidsuitkering ontvangt, beschouwd als een werkloze. Het werk-
loosheidsbegrip dat hiermee gehanteerd wordt, is dus veel ruimer dan dat van de Europese Arbeids-
krachtentelling. De cijfers m.b.t. de activiteitsgraden wijken daardoor af van diegene die elders
gepubliceerd worden en berekend zijn volgens de definities van EAK.
(4) Tewerkstellingsgraad wordt gedefinieerd als het aandeel werkenden in de bevolking op beroeps-
actieve leeftijd (15-64 jaar).
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De keerzijde van de lagere arbeidsmarktparticipatie aan Waalse zijde is een veel
hogere uitkeringsafhankelijkheid in deze regio. Drukt men het aantal uitkerings-
trekkers uit in procent van de totale bevolking, dan bedraagt het verschil tussen
Vlaanderen en Wallonië ca. 6%. Met name het aandeel individuen dat een werk-
loosheidsuitkering ontvangt, ligt merkelijk hoger in de Waalse regio (11% tegenover
8% in Vlaanderen – cijfers voor 2004).

Doorheen de voorbije twee decennia is het interregionaal verschil inzake uitkerings-
afhankelijkheid sterk afgenomen door een sterkere stijging van het aandeel uitkerings-
trekkers aan Vlaamse zijde (met 23% versus 6% in Wallonië in de periode 1992-
2003). Dit heeft te maken met de sterkere toename van het aantal gepensioneerden
aan Vlaamse zijde als gevolg van de snellere veroudering in deze regio.

Ondanks het feit dat Vlaanderen en Wallonië vergelijkbare sociaaldemografische
evoluties (gezinsverdunning, afname van het gemiddelde kindertal, etc.) hebben
ondergaan, verschillen beide regio’s beduidend van elkaar op het vlak van gezins-
configuratie. Waar de Waalse regio relatief genomen veel meer alleenstaanden (al
dan niet met (on)afhankelijke kinderen) telt (40% tegenover 32% in Vlaanderen in
2004), wordt in Vlaanderen vaker in koppelverband geleefd.

In Wallonië leven meer gezinnen van maar 1 inkomen (51,5% i.p.v. 46,7% in Vlaan-
deren – 2003). Dit wordt slechts deels verklaard door de vaststelling dat er een groter
aandeel alleenstaanden zijn. Meer dan in Vlaanderen, beschikt ook een belangrijk
aandeel van de koppels in Wallonië slechts over één inkomen. Leven Waalse
huishoudens toch van twee inkomens, dan combineren zij vaker een arbeids-
inkomen met een vervangingsuitkering of twee vervangingsuitkeringen.
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TABEL 1: SOCIAALDEMOGRAFISCHE VERSCHILLEN VLAANDEREN EN WALLONIE, 2004 (1985
TUSSEN HAAKJES)

(*) het begrip vervangingsinkomen omvat hier de uitkeringen die worden ontvangen in het kader van de werk-
loosheids-, ziekte- en invaliditeits- en pensioenverzekering.
(**) inclusief brugpensioenen.
Bron: CSB-enquêtes en SILC.

1.2. INTERREGIONALE INKOMENSVERSCHILLEN
Deels samenhangend met de uiteenlopende sociaaldemografische profielen, bestaan
er tussen Vlaanderen en Wallonië per hoofd van de bevolking substantiële ver-
schillen in inkomenshoogte en -samenstelling.

Berekend op basis van het gemiddelde voor Vlaanderen en Wallonië samen, was het
verschil in het beschikbaar inkomen in 2003 volgens de SILC-gegevens ca. 9%. De
voorbije twee decennia is de inkomenskloof sterk aangegroeid; met 1% was er in
1985 amper sprake van een inkomensverschil. Een sterke daling van de Waalse
meer-inkomsten uit sociale zekerheid (van 29,7% naar 6% tussen 1985 en 2003) die
niet gecompenseerd is geworden door een relatieve (5) toename van het Waalse
arbeidsinkomen per capita vormt hiervoor de verklaring.

(5) T.o.v. Vlaanderen. Het interregionale verschil in het uit arbeid gegenereerde inkomen is volgens
steekproefgegevens in de beschouwde periode stabiel gebleven, het per capita inkomen uit arbeid
ligt 15% hoger in Vlaanderen.
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 Vlaanderen Wallonië 
Leeftijd   
 - 50-64 jaar 18 (17) 17 (17) 
 - + 65 jaar  17 (13) 16 (15) 
   
Activiteitsgraad  76 (57) 73 (54) 
Tewerkstellingsgraad  65 (53) 57 (46) 
Aandeel werkenden in % totale populatie  43 (36) 37 (31) 
   
Aandeel individuen met een vervangingsinkomen (*) in % totale populatie  28 (19) 30 (24) 
 - werkloosheid (**)  8 (7) 11 (9) 
 - ziekte en invaliditeit  4 (2) 4 (3) 
 - pensioen  17 (11) 16 (13) 
   
Gezinssamenstelling    
 - alleenstaand (met of zonder kinderen)  32 (21) 40 (27) 
 - koppel (met of zonder kinderen)  55 (75) 49 (65) 
   
Aantal inkomens per gezin    
 - 1 47 (51) 51 (55) 
 - 2 of meer  52 (49) 45 (44) 
   
Aantal arbeidsinkomens per gezin    
 - in een gezin met 1 inkomen  0 53 (51) 57 (58) 
 1 47 (49) 43 (40) 
 - in een gezin met 2 inkomens  0 18 (14) 19 (22) 
 1 16 (22) 20 (24) 
 2 67 (64) 61 (54) 
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De afname van het Waalse opnamesurplus in de sociale zekerheid is toe te schrijven
aan een veel sterkere stijging van het per capita inkomen uit sociale zekerheid in
Vlaanderen. Met name in de sector van de pensioenen is het Vlaamse per capita
inkomen sterk gestegen ten gevolge van de snellere veroudering in deze regio. Deze
factor verklaart ook de afname van het Waalse surplus in ziekte en invaliditeits-
uitkeringen (zie tabel 2). De toename van het Waalse surplus in de kinderbijslag
werd veroorzaakt door de graduele toename van de selectiviteit ten voordele van
langdurig werklozen.

De wijze waarop het beschikbaar inkomen per hoofd van de bevolking is
samengesteld in beide regio’s verschilt sterk. In Vlaanderen wordt 68% van het
beschikbaar inkomen gegenereerd uit arbeid en is 28% afkomstig van socialezeker-
heidsoverdrachten; in het Waalse gewest bedragen deze aandelen respectievelijk
54% en 33% (cijfer voor 2003).

TABEL 2: GEMIDDELD INKOMEN PER CAPITA (*) NAAR INKOMENSBRON, VLAANDEREN EN
WALLONIE, 2003

(*) uitgedrukt in euro per maand.
(**) Cijfers voor 1985 uitgedrukt in prijzen van 2003.
Bron: CSB-enquêtes en SILC.

TABEL 3:  PROCENTUELE TOENAME VAN HET GEMIDDELD INKOMEN PER CAPITA NAAR
INKOMENSBRON

Bron: CSB-enquêtes en SILC.

383

SOCIALE ZEKERHEID, TRANSFERTEN EN FEDERALISME IN BELGIE

  1985 (**) 2003 

  V
la

a
n
d
er

en
 

W
a
llo

n
ië

 

%
-v

er
sc

hi
l 

V
la

a
n
d
er

en
 

W
a
llo

n
ië

 

%
-v

er
sc

hi
l 

Netto beschikbaar inkomen  689 684 +0,7 982 894 +9,1 

- Inkomen uit arbeid  467 401 +14,8 668 578 +14,2 

- Inkomen uit sociale zekerheid i 187 248 -29,7 277 294 -5,9 

 pensioenen 86 111 -26,8 174 161 +7,8 

 werkloosheid  48 72 -41,2 49 71 -38,2 

 ziekte en invaliditeit  12 24 -71,3 23 26 -13 

 Kinderbijslag  37 38 -3,0 31 36 -15,6 

  1985-2003 
  Vlaanderen Wallonië 

Totaal beschikbaar inkomen  42% 31% 
 - Inkomen uit arbeid  43% 44% 
 - Inkomen uit sociale zekerheid  48% 18% 
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1.3. OMVANG EN DETERMINANTEN VAN DE SOCIALE TRANSFERTEN

1.3.1. Omvang
Met het beduidend lager arbeidsinkomen per hoofd van de bevolking beschikt Wal-
lonië niet over de bijdragecapaciteit (6) om het opnamesurplus in de sociale zeker-
heid te ondervangen. Aan Vlaamse zijde werd in 2003 per hoofd van de bevolking
22% méér bijgedragen aan werknemersbijdragen (we beschikken niet over
gegevens inzake werkgeversbijdragen) en personenbelasting dan in Wallonië.

TABEL 4: SOCIALEZEKERHEIDSUITKERINGEN, WERKNEMERSBIJDRAGEN EN BIJDRAGEN PERSONEN-
BELASTING, UITGEDRUKT PER HOOFD VAN DE BEVOLKING (*), 2003 [1992 TUSSEN HAAKJES (7) (**)]

(*) uitgedrukt in euro per maand.
(**) Cijfers voor 1992 uitgedrukt in prijzen van 2003.
Bron: CSB-enquêtes en SILC.

1.3.2. Determinanten
De regionale onevenwichten in het stelsel van de sociale zekerheid zijn de resul-
tante van a) demografische factoren (verschillen in leeftijdsstructuur, geslacht etc.),
b) het aantal individuen met een arbeidsinkomen of uitkering, c) het niveau van het
arbeidsinkomen of uitkering. In wat volgt, wordt de bijdrage geschat van elk van
deze factoren. Het uitgangspunt daarbij is dat, in een gegeven gewest, het per capita
inkomen uit een bepaalde bron berekend kan worden als de som van de gewogen
inkomens per hoofd van de bevolking binnen een aantal groepen. De berekening wordt
uitgevoerd voor arbeidsinkomens evenals voor de diverse vervangingsuit-keringen.

(6) Zowel fiscaal als parafiscaal.
(7) Gegevens niet beschikbaar voor 1985.
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 Vlaanderen Wallonië Verschil 
- Uitkeringszijde (netto)  
(sociale zekerheid)  277 (209) 294 (255) -6% (22%) 
- Bijdragezijde  
(fiscaliteit en werknemersbijdragen)  

406 (339) 322 (288) 22% (16%)  
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TABEL 5: BIJDRAGEN VAN DETERMINANTEN AAN HET ONEVENWICHT TUSSEN VLAANDEREN EN
WALLONIE IN ARBEIDSINKOMEN EN SOCIALEZEKERHEIDSUITKERINGEN, 1985 AND 1997

Leeswijzer: de verschillende factoren tellen horizontaal op tot 100%.
Bron: CSB-enquêtes en SILC.

Het verschil in arbeidsinkomen per hoofd van de bevolking (8) is hoofdzakelijk toe
te schrijven aan een groter aandeel werkenden in het Vlaamse landsgedeelte.
Tussen 1985 en 2003 is het relatieve gewicht van deze factor echter afgenomen en
zijn de hogere arbeidsinkomens in Vlaanderen in toenemende mate mede verantwoor-
delijk voor de interregionale kloof inzake arbeidsinkomens.

Het Waalse opnamesurplus inzake vervangingsuitkeringen wordt in belangrijke
mate verklaard door het grotere volume uitkeringstrekkers in de diverse takken van
de sociale zekerheid.
Zowel in de werkloosheidsverzekering (inclusief brugpensioenen) als in de ziekte-
en invaliditeitsverzekering, is de kloof tussen beide landsdelen hoofdzakelijk het
gevolg van een groter percentage uitkeringstrekkers aan Waalse zijde. Het Waalse
surplus in de werkloosheidsverzekering wordt, behalve door een hogere werk-
loosheidsgraad, ook veroorzaakt door de hogere uitkeringen (vanwege een groter
aandeel werkloze gezinshoofden in Wallonië en verschillen in uitkeringshoogte al
naargelang van de gezinssituatie, cf. Cantillon et al., 1994).
In de sector van de pensioenen zijn hoofdzakelijk verschillen in leeftijdstructuur
verantwoordelijk voor de – overigens kleiner wordende – interregionale verschillen.

(8) En dus ook het verschil in parafiscale bijdragen.
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 �100 %� �100 %� 
Arbeidsinkomen  38 71 -9 16 66 18 
Vervangingsinkomens  22 45 33 -134 652 -418 
- werkloosheid  -4 79 25 -8 62 45,6 
- ziekte en invaliditeit  -4 70 35 -17 67 50 
- pensioenen 57 4 38 101 3 -4 

1985 2003 
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Over de beschouwde periode is de interregionale transfer geëvolueerd van een
demografische (m.n. intergenerationele) naar een vooral sociaaleconomische trans-
fer. Terwijl midden jaren tachtig het socialezekerheidssurplus zich voor ca. 65%
situeerde in de sector van de Waalse pensioenen is er in 2003 sprake van een pen-
sioensurplus aan Vlaamse zijde. Vergeleken met het midden van de jaren tachtig vin-
den interregionale transfers dan ook in toenemende mate plaats in de vorm van
intragenerationale solidariteit, tussen werkenden en werklozen. Het verschil in
opname tussen de twee gewesten wordt verklaard door een (alsmaar) hogere per
capita opname van uitkeringen in de sector van de werkloosheidsverzekering en de
kinderbijslag in Wallonië.

TABEL 6: AANDEEL VAN DE DIVERSE TAKKEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN HET TOTALE
WAALSE PER CAPITA INKOMENSSURPLUS UIT SOCIALE ZEKERHEID, 1985-1997

Bron: CSB-enquêtes en SILC.

1.4. DE GEVOLGEN VAN DE TRANSFERTEN VOOR DE INTRA- EN INTERREGIONALE
WELVAARTSVERDELING
Socialezekerheidsuitkeringen hebben een sterk herverdelend effect en zijn bijgevolg
in belangrijke mate verantwoordelijk voor de vermindering van verschillen in
inkomen en welvaart tussen gezinnen en individuen.

Binnen de Vlaamse en Waalse regio’s zorgen sociale overdrachten voor een substan-
tiële verhoging van het gemiddelde inkomens- en welvaartsniveau. Bovendien wor-
den de interpersonele welvaartsverschillen er door middel van socialezekerheids-
uitkeringen met ongeveer de helft verminderd en zorgt de werking van de sociale
zekerheid voor een significante daling van het armoederisico.

Daarnaast corrigeert de werking van het socialezekerheidsstelsel ook verschillen in
welvaart en ongelijkheid tussen de regio’s. Vóór sociale overdrachten ligt het
inkomensniveau van Vlaanderen 16% (en 19% wanneer gecorrigeerd wordt voor
gezinsgrootte – cijfers voor 2003) boven dat van Wallonië en is de welvaart er gelij-
ker gespreid (gini-coëfficiënt van 0,44 in Vlaanderen tegenover 0,49 in Wallonië in
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 1985 2003 
vervangingsinkomen  98% 70% 
pensioenen 41% -79% 
werkloosheid  38% 129% 
ziekte en invaliditeit  19% 19% 
kinderbijslag  2% 30% 
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2003). Ná herverdeling is de interregionale inkomens- en welvaartskloof gere-
duceerd tot ongeveer 10% en benadert de post-transferongelijkheid in Wallonië
veeleer het Vlaamse niveau.

Een indicatie van de omvang van de interregionale herverdeling kan bekomen wor-
den aan de hand van een tussengroeps (9) Theil-index. De procentuele vermindering
van de tussengoepsongelijkheid (en dus van de Theil-coëfficiënt) vóór en na uitkeringen
vormt een maat van herverdeling tussen de regio’s (zie ook Ravishankar, 2003).
Voor 2003 leert een dergelijke berekening dat de inkomensongelijkheid tussen
Vlaanderen en Wallonië met meer dan 60% gereduceerd wordt.

Ondanks een vermindering van de verschillen inzake niveau en spreiding van
inkomen en welvaart resulteert de werking van de sociale zekerheid (en de daaruit
voortvloeiende interregionale transferten) niet in een afname van de interregionale
verschillen op het vlak van financiële armoede. Omdat i) de pre-transferarmoede in
Wallonië veel (20% in 2003) hoger ligt dan Vlaanderen én ii) de sociale zekerheid in
Vlaanderen meer dan in Wallonië zorgt voor armoedereductie, zijn tussen Vlaan-
deren en Wallonië de verschillen inzake armoederisico groter ná dan vóór
herverdeling.

Gemeten aan de hand van regionale armoedelijnen (waarbij het vergelijkingspunt
niet het nationale maar het regionale gezinsinkomen is) zijn de interregionale ver-
schillen – zowel vóór als na de werking van de sociale zekerheid en fiscaliteit –
kleiner. De relatieve armoede in Wallonië blijft echter ook met deze maatstaf signifi-
cant hoger dan in Vlaanderen. In de voorbije twee decennia is volgens de nationale
én regionale armoedelijn het verschil tussen Vlaanderen en Wallonië sterk
toegenomen (van 12% verschil in 1985 naar 17% verschil in 2003 volgens de
regionale lijn).

(9) Waarbij de regio’s als subgroepen fungeren.
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TABEL 7: GEMIDDELD MARKT- EN BESCHIKBAAR INKOMEN (GESTANDAARDISEERD EN NIET-
GESTANDAARDISEERD) NAAR GEWEST 1992-1997

Bron: CSB-enquêtes en SILC.

1.5. EERSTE-ORDE-EFFECTEN BIJ HET ‘OPDROGEN’ VAN DE FINANCIELE STROOM
TUSSEN DE REGIO’S
Bovenstaande berekeningen geven aan dat het herverdelingsbeleid in België een
belangrijke impact heeft op zowel de intra- als de interregionale ongelijkheden. In
deze paragraaf gaan we na welke de eerste-orde-effecten zijn – m.n. in termen van
financiële armoede en inkomensongelijkheid – van het ‘wegvallen’ van de sociale
transfers van Vlaanderen naar Wallonië. Met behulp van het microsimulatiemodel
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                        1985                        2003 

 Vlaanderen Wallonië verschil Vlaanderen Wallonië verschil 

Gemiddeld gezinsinkomen        

- Pre-transfer 1412 1187 16,9% 1688 1387 +19% 

- Post-transfer 1937 1864 3,8% 2371 2095 +12,1% 

       

Gemiddelde welvaart        

- Pre-transfer 811 702 14,1% 1076 913 16% 

- Post-transfer 1077 1054 2,1% 1460 1325 +11,3% 

- toename 33%      

       

Intraregionale 
inkomensongelijkheid (gini)  

      

- Pre-transfer 0,39087 0,466609 18% 0,4414 0,4859 10% 

- Post-transfer 0,21538 0,22380 4% 0,2487 0,2564 3% 

- reductie 45% 52%  44% 47%  

       

Interregionale 
inkomensongelijkheid 
(tussengroeps-Theil) 

      

- Pre-transfer 0,00016 0,00285 

- Post-transfer 0,00005 0,00209 

- reductie  68%   62%  

       

Relatieve armoede individuen        

Nationale armoedelijn        

- Pre-transfer 36,7% 45,2% 21,4% 37,5% 45,4% 20% 

- Post-transfer 8,9% 11,5% 26,5% 11% 18% 48% 

- reductie 76% 75%  70% 60%  

       

Regionale armoedelijn        

- Pre-transfer 36,9% 44,2% 18,4% 39,1% 43,7% 11,2% 

- Post-transfer 9,0% 10,2% 12,2% 13% 16% 17% 

- reductie 76% 77%  66,7% 63,4%  
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MISIM gaan we na wat de omvang van de financiële armoede en inkomens-
ongelijkheid zou zijn indien de bijdragen en uitkeringen in beide landsdelen van een
vergelijkbaar niveau zouden zijn (10).

Een lineaire egalisatie van de inkomenskloof tussen Vlaanderen en Wallonië zou de
ongelijkheid beduidend doen toenemen (tabel 8). In Wallonië zou het gemiddeld
beschikbaar gezinsinkomen verminderen met 4%, terwijl het in Vlaanderen zou
toenemen met 7%. Deze verandering in het beschikbaar gezinsinkomen zou in Wal-
lonië leiden tot een stijging van het armoedepercentage van 13% naar 18%. Ook de
inkomensongelijkheid zou toenemen, niet enkel in Wallonië maar ook in Vlaanderen.

TABEL 8: SIMULATIE VAN GEVOLGEN VAN EEN EGALISATIE VAN BIJDRAGE- EN UITKERINGS-
NIVEAUS IN VLAANDEREN EN WALLONIE, 1997

Bron: MISIM op basis van CSB-enquêtes.

2. ZIJN TRANSFERTEN PROBLEMATISCH? ZO JA, WAAROM DAN PRECIES?

De inkomensherverdeling die tot stand komt binnen het stelsel van de sociale zeker-
heid is van interpersonele aard. Mechanismen van horizontale en verticale soli-
dariteit zorgen voor een herverdeling van inkomens tussen individuen uit verschil-
lende risico- en inkomensgroepen.

Meestal genereert het stelsel van sociale zekerheid dan ook een herverdeling van
inkomens tussen regionale entiteiten. In de mate dat a) sociale risico’s ongelijk
verdeeld zijn over de regio’s en/of b) de capaciteit om bij te dragen aan de stelsels
van sociale zekerheid regionaal verschilt en/of c) er verschillen zijn in de uitvoerings-
wijze van de stelsels van de sociale zekerheid en/of in de inhoud van het
flankerende beleid (bv. arbeidsbemiddeling, onderwijs, etc), geven de systemen van
interpersonele herverdeling aanleiding tot het ontstaan van geldstromen tussen de
verschillende deelgebieden van een land.

(10) In de simulatie wordt het Vlaamse bijdrageniveau verlaagd tot het Waalse en wordt het Waalse
uitgavenniveau verlaagd tot het Vlaamse.
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 Vlaanderen Wallonië 

 nu simulatie  nu simulatie  

Gemiddeld gezinsinkomen  100% 107% 100% 96% 

Armoede 9,7% 9,5% 13,1% 18,3% 

Ongelijkheid (Gini)  0,236 0,251 0,236 0,250 

Vlaanderen Wallonië 
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In wat volgt zullen we proberen te definiëren onder welke voorwaarden en
omstandigheden regionale socialezekerheidstransferten problematisch (kunnen)
zijn. Hierbij gelden twee uitgangspunten. We bekijken het problematische karakter
van de transferten a) vanuit de sociale doelmatigheid van de sociale zekerheid en b)
voor de federatie in zijn geheel. We kijken naar de mogelijke negatieve effecten van
transferten op de werkgelegenheid, de economische groei, de sociale cohesie, de
welvaart en de generositeit van de bescherming. We benadrukken dat – vanuit het
specifieke standpunt van een bepaalde regio – transfers om andere redenen proble-
matisch kunnen worden geacht.

2.1. TRANSFERTEN EN FISCAAL FEDERALISME
Schaalvoordelen, risicoverdeling en het vermijden van negatieve spill-over-effecten
zijn argumenten voor een centraal georganiseerd herverdelingssysteem (Begg,
1993). Klassiek wordt echter vooral verwezen naar de theorie van het fiscale fede-
ralisme die stelt dat sociale herverdeling onder druk komt wanneer ze wordt geor-
ganiseerd op een lager bestuurlijk niveau en dit omwille van de mobiliteit van
arbeid en kapitaal (zie onder meer Tiebout, 1956; Oates, 1972, 1999; Wildasin,
1991, 1994; Peterson, 1995).

Volgens de theorie van het fiscale federalisme maakt de competitie tussen landen of
regio’s het onmogelijk om een omvangrijke sociale herverdeling te organiseren bin-
nen lokale territoriale omschrijvingen. Omdat arbeid en kapitaal in een open markt
mobiel zijn, zal herverdeling op lokaal niveau aanleiding vormen voor sociaal
zwakkeren om te verhuizen naar regio’s waar de sociale uitkeringen hoog zijn. Meer
vermogende gezinnen zullen daarentegen geneigd zijn weg te trekken uit deze
regio’s omdat zij onder de vorm van hoge belastingen en sociale bijdragen de
volledige last van die herverdeling dragen (Bertels et. al,). Ook bedrijven zouden
regio’s waar de (para)fiscale druk hoog is, vermijden. Regio’s met genereuze
beschermingssystemen zullen bijgevolg geconfronteerd worden met stijgende uit-
gaven en een steeds kleiner wordende financiële basis. In The Price of Federalism,
argumenteert Peterson (1995) dan ook dat een decentralisatie van het herverdelings-
beleid, regio’s (of landen) ertoe dwingt in competitie te treden met elkaar
teneinde de minst aantrekkelijke te worden voor individuen die sterk afhankelijk
zijn van sociale voorzieningen. Elke regio (of land) zal zich verplicht zien af te din-
gen op de sociale uitkeringen om de instroom van behoeftigen tegen te gaan en
sociaal sterkeren (bv. hooggeschoolden) en bedrijven aan te trekken. Op termijn
zou deze dynamiek leiden tot een ‘race to the bottom’ waarbij de sociale
bescherming stelselmatig wordt afgebouwd. Dit zou naast negatieve sociale gevol-
gen ook remmend kunnen zijn voor de economische groei, bijvoorbeeld vanwege
een slechtere scholing of risicoaversie van de financieel armere bevolking. Peterson
(1995) stelt dan ook dat “in a society where both people and business are highly
mobile, it makes little sense to leave the marginal cost of welfare provision to lower
tiers of government”.
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De mobiliteitsaanname is hierbij vanzelfsprekend een kritische factor. Hoe minder
mobiel werknemers en ondernemingen zijn, hoe kleiner het gevaar voor sociale
dumping. Hoewel de mobiliteit van arbeid in België beperkt is (zie verder) moet dit
punt om verschillende redenen ernstig genomen worden. Vooreerst omdat niet
alleen de feitelijke migratie maar ook de politieke perceptie van gevolgen van
migratiebewegingen die ‘mogelijk zouden kunnen optreden’ van belang is. Een
regionale overheid zal bijvoorbeeld sterk afgeremd worden om hogere werkloosheids-
uitkeringen te voorzien vanwege de vrees voor een aanzuigend effect op laag-
geschoolden uit een naburige regio waar de uitkeringen lager zijn. Ten tweede moet
rekening gehouden worden met de zeer specifieke situatie in Brussel, waar effectief
sprake is van een grote pendelmigratie. Ten slotte is ook het feit dat in België zowat
16% van de bedrijven vestigingsplaatsen heeft in verschillende regio’s, een belang-
rijk gegeven.

Volgens de theorie van het fiscaal federalisme hoort sociale herverdeling dus thuis
op een hoger ((supra)nationaal) niveau. Lagere niveaus kunnen zich dan best con-
centreren op het economische ontwikkelingsbeleid, zoals onderwijs, infrastructuur
en veiligheid. Het Belgische federalisme benadert dit ideaalbeeld: de federale over-
heid herverdeelt door middel van één centrale personenbelasting, één socialezeker-
heidssysteem én een cofinanciering van de bijstand. De regio’s of (deel)staten con-
centreren zich op uitgaven voor onderwijs en economische ontwikkeling. Voor
zover via de kinderbijslagen en de gezondheidszorgen ook een verticale herverdeling
tot stand wordt gebracht (wat sinds de invoering van de verhoogde bedragen voor
langdurige uitkeringstrekkers, de maximumfactuur en het omnio-statuut in toene-
mende mate het geval is) en zij gefinancierd worden door bijdragen op het loon
geldt deze overweging ook voor deze kostendekkende uitkeringen.

Ofschoon heel wat af te dingen valt op de klassieke theorie van het fiscale federa-
lisme (zie Ambrosanio en Bordignon, 2006 en Wilson, 2006) lijkt het argument dat
sociale herverdeling op het hoogst mogelijke bestuursniveau moet geplaatst worden
om sociale concurrentie tussen regio’s (landen) te vermijden, stand te houden. In
dat opzicht zijn de transferten van Vlaanderen naar Wallonië dus geenszins prob-
lematisch, integendeel. Via de sociale zekerheid worden in beginsel op een
transparante, soepele en automatische wijze transferten georganiseerd naar gelang
van regionale verschillen in draagkracht (lonen) en in de prevalentie van sociaal
erkende risico’s (bv. het differentiële tempo van veroudering in Vlaanderen en
Wallonië). De transferten vermijden daarbij een ongewenste competitie tussen deel-
staten die tot sociale dumping zou kunnen leiden.

2.2. ZIJN DE TRANSFERTEN HINDERLIJK VOOR REGIONALE CONVERGENTIE?
Beschouwd vanuit hetzelfde standpunt zou echter ook geargumenteerd kunnen
worden dat het Belgische uniforme sociale vangnet de mobiliteit van Wallonië naar
Vlaanderen verhindert en de economische dynamiek in het Zuiden afremt. Waalse
werkzoekenden zouden niet voldoende incentieven hebben om in Vlaanderen te
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gaan werken terwijl de loonkosten (11) in Wallonië te hoog zijn/blijven om er com-
paratieve voordelen te kunnen ontwikkelen. Omvangrijke sociale transferten
zouden dus ook een verklaring kunnen vormen voor het Waalse onvermogen om de
sociaaleconomische kloof met Vlaanderen weg te werken.

De logica van het fiscaal federalisme impliceert immers dat vanwege het bestaan van
uniforme loonkosten en een uniform geldende sociale zekerheid in heel de federatie
mogelijke verschillen in economische dynamiek tussen regio’s (of (deel)staten) kunst-
matig in stand worden gehouden. Omwille van de veronderstelde mobiliteit van
arbeid en kapitaal, zouden de sociaaleconomische verschillen tussen regio’s op ter-
mijn kunnen verdwijnen mochten er geen transferten zijn, hetzij door arbeids-
migratie van armere naar rijkere regio’s, hetzij door delokalisatie van bedrijven en
investeringen in de omgekeerde richting (Manacorda en Petrongolo, 2006). 

De unitaire sociale zekerheid én het feit dat de loonvorming plaatsvindt op nationaal
bedrijfstakniveau, maken dat de loonverschillen alsook de verschillen in loonkosten
tussen Vlaanderen en Wallonië klein zijn. Bovendien zou ook verondersteld kunnen
worden dat de werkloosheidsvallen ervoor zorgen dat de mobiliteit van Waalse
werklozen naar Vlaanderen beperkt is (Caruso, 2003). Het ontwikkelen van com-
paratieve voordelen en de mobiliteit van arbeid en kapitaal zouden dus in deze
gedachtegang gehinderd kunnen worden door het bestaan van een universele
sociale bescherming. 

De persistente en zelfs groeiende asymmetrie in België tussen de Vlaamse en Waalse
arbeidsmarkt (m.n. de werkzaam- en werkloosheidsgraden) zou kunnen gezien wor-
den als een bevestiging van deze stelling. Cijfers geven aan dat zowel de
intergewestelijke woon- als de intergewestelijke pendelmobiliteit (twee aspecten
van werknemersmobiliteit) in België eerder beperkt is. Intergewestelijke verhuizin-
gen maakten in 2002 slechts 7% uit van de totale woonmobiliteit en slecht één op
vijf daarvan vond plaats tussen Vlaanderen en Wallonië. In 2003 ging ongeveer 14%
van alle werkenden in België in een ander gewest werken dan waar ze wonen (met
17% ligt de pendelintensiteit (12) iets hoger in Wallonië dan in Vlaanderen (14%))
(Tielens, 2004). Dit is laag (13), gegeven de zeer grote verschillen in werkloosheids-
graden. De arbeidsmarktverschillen hebben zich doorheen de tijd bovendien niet
uitgevlakt.

(11) Het gaat hier om de loonkosten per eenheid product.
(12) Aantal intergewestelijke pendelaars / aantal werkende inwoners van een gewest. 
(13) Laat men de mobiliteit naar Brussel buiten beschouwing, dan is dit cijfer nog lager. Het over-
grote deel van de pendelbewegingen in Vlaanderen en Wallonië vindt immers plaats richting Brussel.
Immers, nauwelijks één op tien van de Vlaamse pendelaars werkt in Wallonië en twee op tien van de
Waalse pendelaars werkt in Vlaanderen.
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De vraag is echter of en in hoeverre zulks te wijten is aan het bestaan van één
sociale zekerheid en de hieruit voortvloeiende sociale transfers. Op de assumptie
van volledige mobiliteit van arbeid en kapitaal valt namelijk heel wat af te dingen.

Ten eerste veronderstelt de mobiliteitsaanname dat de economische agenten (arbeid
en kapitaal) goed geïnformeerd zijn. Het is echter weinig waarschijnlijk dat poten-
tiële migranten steeds voldoende op de hoogte zullen zijn van de beschikbare
(sociale) voorzieningen en dit zowel m.b.t. de faciliteiten in de eigen regio als
elders. Het is daarom hoegenaamd geen evidentie te veronderstellen dat de
betrokken economische agenten een grondige afweging kunnen maken van de
voor- en nadelen van een eventuele verhuis. Mobiliteit van arbeid en kapitaal wordt
mogelijk gehinderd door het feit dat economische agenten in de realiteit minder
goed geïnformeerd zijn dan de theorie van het fiscaal federalisme veronderstelt. Zo
maakte de regionalisering van de diensten voor arbeidsvoorziening in België tot
voor kort dat de informatie over de werkgelegenheid in een ander gewest slechts in
beperkte mate beschikbaar was. Op de websites van de gewestelijke diensten voor
arbeidsvoorziening werden bijvoorbeeld maar weinig jobs in een ander taalgebied
aangeboden (Caruso, 2003) (14).

Ten tweede zijn er ook belangrijke financiële/economische, institutionele, politieke
en culturele barrières op de mobiliteit van mensen én van bedrijven (Ohlin-report,
1956; Barnard, 2000). Een belangrijke barrière in België vormt de linguïstische
kloof. De culturele gehechtheid aan de eigen regio en het gegeven dat er in de
andere regio een andere taal gesproken wordt, werkt remmend op de interregionale
mobiliteit in België (Caruso, 2003). De OESO duidt voor België ook de hoge graad
van eigendomsverwerving aan als belangrijke barrière voor arbeidsmobiliteit
(Employment Outlook, 2005) maar het verband zou natuurlijk ook in omgekeerde
richting kunnen verlopen.

Ten derde wordt de mobiliteit van arbeid en kapitaal ook bepaald door andere fac-
toren dan louter lage arbeidskosten. Ook de productiviteit (b.v. door middel van een
goed gekwalificeerde beroepsbevolking), de aan- of afwezigheid van een goede
infrastructuur en dienstverlening, de sociale vrede, het vertrouwen in de overheids-
instellingen en dergelijke meer, zijn bepalend voor de aantrekkingskracht van een
regio. Derhalve kan een regio waar de fiscale en/of parafiscale lasten gemiddeld
hoger zijn, desondanks toch een attractieve plaats zijn om te investeren. 

Vanwege deze mobiliteitsbeperkingen is het ver van zeker dat een gesplitste sociale
zekerheid in België zou bijdragen tot een grotere mobiliteit van arbeid en kapitaal
en derhalve tot een afvlakking van de regionale economische onevenwichten. Voor

(14) In 2005 werd met het oog op de verbetering van de interregionale arbeidsmobiliteit, een samen-
werkingsakkoord afgesloten tussen de verschillende deelgebieden van ons land (Tielens, 2004).
Onder meer door middel van informatie-uitwisseling over werkaanbiedingen en de organisatie van
transregionale opleidingen tracht men bestaande barrières inzake arbeidsmobiliteit tussen de regio’s
weg te werken. 
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Canada is alvast aangetoond dat er geen systematisch verband is tussen de
economische prestaties van een regio en het feit dat zij al dan niet netto-ontvanger
is van sociale transferten (Kaufman e.a., 2003).

Bovendien moet vanuit het perspectief van een adequate sociale bescherming de
vraag gesteld worden of het nastreven van regionale convergentie via sociale con-
currentie tussen deelstaten wenselijk is. Een defederalisering van de sociale zeker-
heid zou Wallonië theoretisch toelaten om te opteren voor een verlaging van de fis-
cale en parafiscale lasten (en dus van de loonkosten én van de sociale uitkeringen).
Aangezien een dergelijke operatie in een eerste beweging onvermijdelijk zou leiden
tot een belangrijke toename van de armoede, is dit een keuze die onwenselijk en
politiek erg onwaarschijnlijk lijkt. In Wallonië zijn de armoedecijfers reeds hoog ter-
wijl de uitkeringsniveaus in Europees comparatief perspectief eerder laag zijn. Wil
men na een regionalisering de generositeit van het systeem daarentegen op het-
zelfde niveau houden, dan zouden de sociale bijdragen in Wallonië substantieel ver-
hoogd dienen te worden. De fiscale en parafiscale lasten zouden derhalve moeten
toenemen waardoor de economische divergenties tussen de regio’s zouden toe- in
plaats van afnemen. Ook in het geval Vlaanderen de – bij splitsing van de sociale
zekerheid – vrijgekomen budgettaire marge zou gebruiken om de lasten te verlagen,
zouden de divergenties ten nadele van Wallonië toenemen. Nochtans wordt
opwaartse convergentie algemeen wenselijk geacht vanuit economische (het
bewerkstelligen van synergieën tussen Vlaanderen en Wallonië) en sociale overwe-
gingen (niet in het minst om de pensioenlasten in de toekomst te kunnen dragen).

Om deze reden belijden sommigen de noodzaak om ook na een splitsing van (delen
van) de sociale zekerheid de solidariteitsstromen van Vlaanderen naar Wallonië te
handhaven, zij het dan niet via een systeem van interpersoonlijke inkomens-
herverdeling maar van directe (uitdovende) interregionale herverdeling. Vanuit deze
zienswijze zijn niet de transferten alsdusdanig maar wél de wijze waarop deze wor-
den georganiseerd, problematisch. Er wordt dan verondersteld dat interregionale
transferten ‘transparanter’ zouden zijn dan de transferten via de sociale zekerheid.
Door middel van zulke vaste en gelimiteerde transfer zou Wallonië – zo gaat de
impliciete aanname – tegelijk de (werkloosheids-)uitkeringen en de loonkosten kun-
nen verlagen, zonder een sociaal bloedbad aan te richten.

2.3. TRANSPARANTIE VAN TRANSFERTENSTROMEN
De interregionale herverdeling op basis van sociale zekerheid verloopt via ‘sociale
risico’s’ en ‘sociale bijdragen’ en verloopt zowel verticaal (van hoge naar lage
inkomens) als horizontaal (van gezinnen zonder kinderen naar gezinnen met
kinderen, van gezonden naar zieken, van jong naar oud). De werking van de sociale
zekerheid corrigeert automatisch voor (regionale) verschuivingen in draagkracht
(loonmassa) en behoeften (vanwege bijvoorbeeld een ander verouderingstempo in
de betrokken regio’s; relatieve veranderingen in levensverwachting, morbiditeit en
nataliteit; scolariteit; structurele en conjuncturele verschuivingen op de arbeids-
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markt etc.). Een interregionale transfert zou idealiter met dezelfde factoren moeten
rekening houden. Evenwel zou het erg moeilijk zijn, zoniet onmogelijk, om tijdig
de genoemde verschuivingen te detecteren om ze aldus te kunnen opnemen in een
soort van ‘allocatiemodel’ om de budgetten te verdelen over de deelstaten. Het sta-
tistische apparaat en de bewustwording van mogelijk relevante divergenties inzake
sociaaldemografische en economische trends loopt immers altijd achter op de
sociale werkelijkheid. Zo blijkt bijvoorbeeld uit de kinderbijslagstatistieken dat het
aandeel weeskinderen in Wallonië hoger is dan in Vlaanderen. Het kinderbijslagsys-
teem corrigeert hiervoor automatisch. Dit zou veel moeilijker gerealiseerd kunnen
worden via een beleidsgestuurd allocatiemodel. Ook de regionale verschillen inzake
de sociaaldemografische veroudering (m.n. levensverwachting) worden automa-
tisch ‘verrekend’ in het pensioenstelsel. Zo beschouwd, organiseert de sociale
zekerheid een transparante en soepele regionale herverdeling op basis van gemeen-
schappelijk overeengekomen ‘sociale risico’s’ en ‘bijdragebases’ (zie voor dit argu-
ment ook Schokkaert en Van de Voorde, 2007).

Hier is het ook nuttig te doordenken hoe een regionalisering van de sociale zeker-
heid met een vaste en gelimiteerde transfert van Vlaanderen naar Wallonië de con-
vergentie tussen regio’s zou kunnen bevorderen en welke consequenties dit zou
kunnen hebben. Volgende scenario’s zouden zich kunnen aftekenen:
� arbeidsplaatsen (kapitaal) migreren van het buitenland naar Wallonië;
� arbeidsplaatsen (kapitaal) migreren van Vlaanderen naar Wallonië;
� Waalse werklozen vinden werk in Wallonië;
� Waalse werklozen vinden werk in Vlaanderen, i.p.v. Vlaamse werklozen;
� Waalse werkenden – migranten of forensen – vervangen Vlaamse werkenden, die

daardoor werkloos worden;
� Waalse werklozen verhuizen naar Vlaanderen en worden Vlaamse werklozen.

Wanneer Waalse werklozen hun rechten hebben opgebouwd in het unitaire sys-
teem, kan een Vlaamse Sociale Zekerheid zo’n migratie van werklozen wellicht
moeilijk voorkomen, ook gegeven de EU regels inzake het vrij verkeer van personen.
Op te merken valt dat dit effect in de Amerikaanse literatuur juist als een reëel
fenomeen wordt gezien; het is daar juist een van de redenen om te pleiten voor
federale sociale zekerheid.

Met andere woorden, dit scenario zou in feite een lagelonenland direct naast de
deur creëren, met alle gevolgen van dien voor de Vlaamse werkgelegenheid, lonen
en welvaart. De gewenste convergentie zou niet alleen tot stand komen door een
toename van de werkgelegenheid en een afname van de werkloosheid in Wallonië,
maar ook door de omgekeerde effecten in Vlaanderen.
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2.4. IS DE OMVANG VAN DE TRANSFERTEN PROBLEMATISCH?
De omvang van de interregionale transferten wordt in beginsel bepaald i) door de
grootte van de regionale verschillen inzake draagkracht en prevalentie van sociale
risico’s, alsook ii) door het interne verticaal en horizontaal herverdelend vermogen
van het socialezekerheidsstelsel.

De omvang van de Belgische regionale verschillen inzake economische en arbeids-
marktprestaties is relatief groot vergeleken met andere Europese landen. Zo kent
ons land – vergeleken met de oude EU15-lidstaten en gemeten aan de hand van
regionale variatiecoëfficiënten – een relatief grote regionale spreiding van het bbp
per capita (VRIND, 2001, Eurostat), van de werkzaamheidsgraden en van de werk-
loosheidpercentages (Eurostat). Inzake de financiële armoede en inkomens-
ongelijkheid (15), blijkt de omvang van de interregionale verschillen echter relatief
(en dus vergeleken met anderen landen) veel minder uitgesproken (Kangas en
Ritakallio, 2004; Mercader-Prats en Levy, 2004). Een verklaring voor het feit dat de
regionale verschillen inzake armoede en inkomensongelijkheid eerder beperkt zijn
ondanks de grote regionale diversiteit op het vlak van economische en arbeidsmarkt-
indicatoren, is mogelijk gelegen in het redistributieve vermogen van het Belgisch
socialezekerheidsstelsel en de fiscaliteit.

Internationaal vergelijkend onderzoek (Cantillon et al., 2007, Verbist, 2002) leert
dat het interpersonele, herverdelende karakter van de Belgische sociale zekerheid
inderdaad relatief groot is, doch niet exuberant. Dankzij socialezekerheidstransfers
wordt een significant niveau van armoedereductie bereikt maar in de cluster van
Europese, rijke, egalitaire landen (16) presteert ons land eerder middelmatig. Het
Bismarckiaanse karakter van ons systeem (waarbij de nadruk ligt op horizontale
eerder dan op verticale herverdeling) evenals het feit dat onze uitkeringen relatief
laag zijn in internationaal comparatief perspectief (Cantillon et al., 2004; 2007),
vormt hiervoor een verklaring.

Een internationale positionering van ons land m.b.t. de omvang van de interre-
gionale herverdeling die voortvloeit uit de werking van het socialezekerheidsstelsel,
vereist een analyse zoals in het eerste deel van dit bericht (17). Dergelijk onderzoek
is niet meteen voorhanden hoewel er wel enkele zeldzame studies beschikbaar zijn
waarin voor een aantal landen de interregionaal herverdelende capaciteit van redis-
tributieve (personenbelasting en sociale zekerheid) systemen wordt becijferd. Zo
blijkt uit onderzoek van Ravishankar (2003) dat de interregionale ongelijkheids-
reductie in federale landen zoals de Verenigde Staten, Duitsland, Canada en Australië
tussen de 31 en de 54% bedroeg (cijfers voor midden jaren negentig). Hoewel deze
cijfers geenszins vergelijkbaar zijn (18) met de 60%-reductie die wij rapporteerden

(15) Zowel voor als na de werking van de (para)fiscaliteit.
(16) Deze cluster omvat Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Fin-
land en Zweden. Dit zijn rijke, egalitaire landen waarmee we ons plegen te vergelijken en waarnaar
vaak wordt verwezen in debatten over arbeid, sociale zekerheid en welzijn.
(17) Dit vormt een onderdeel van het doctoraatsonderzoek van Veerle De Maesschalck.
(18) Vanwege verschillen in tijdstip (jaren negentig versus 2003) en in methodologieën.396
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in het eerste deel van deze tekst, lijkt het wel redelijk om aan te nemen dat de
regionale herverdeling in België veeleer de Australische dan de Amerikaanse situatie
benadert.

2.5. PROEVE TOT EEN ADEQUATE PROBLEMATISERING VAN DE REGIONALE INTERPER-
SOONLIJKE TRANSFERTEN
Uit het voorgaande onthouden we dat de sociale zekerheid, in beginsel, interre-
gionale inkomenstransferten organiseert op basis van draagkracht (lonen) en
behoeften (sociale risico’s). De transferten vermijden daarbij een ongewenste com-
petitie tussen deelstaten die tot sociale dumping zou kunnen leiden. Het lijkt boven-
dien niet erg waarschijnlijk dat de oorzaak van de grote en persistente sociaal-
economische verschillen tussen Vlaanderen en Wallonië in de sociale zekerheid te
vinden is. Daarvoor is de potentiële mobiliteit in België wellicht te beperkt vanwege
cultureel-linguïstische verschillen en deficiënties in informatiedoorstromen. Boven-
dien zijn er voldoende argumenten van economische en sociale aard om de sociale
zekerheid niet in te zetten in een streven naar convergentie tussen de deelstaten.

Daarmee is niet gezegd dat aan de socialezekerheidstransferten van Vlaanderen naar
Wallonië geen problematische effecten zouden verbonden zijn voor de doelmatigheid
van de sociale zekerheid. We stellen voor de transferten als volgt te problematiseren:
“Regionale interpersoonlijke transferten zijn problematisch voor zover (of in de
mate dat) i) sociale risico’s en/of verschillen in bijdragecapaciteit aantoonbaar
veroorzaakt worden door het beleid (of non-beleid) in een van de deelstaten of ii)
het unitaire systeem waaruit de transferten voortspruiten, de ruimte ontneemt aan
de deelstaten om een beleid te ontwikkelen dat vereist wordt door de eigen lokale
mogelijkheden, noodwendigheden en voorkeuren of tot een beleidspatstelling leidt
vanwege het bestaan van verschillende politieke voorkeuren in de deelstaten.”

De Belgische casuïstiek levert enkele voorbeelden van hoe het beleid van de deel-
staten een aantoonbaar en direct effect kan hebben op de uitgaven van de sociale
zekerheid. Een van meest treffende voorbeelden wordt geboden door de recente
hervorming van het hoger onderwijs (BAMA). Waar Wallonië er voor opteert om in
de toekomst tweejarige Masters in te richten, zullen de Vlaamse Masters in de
humane wetenschappen voorlopig standaard één jaar bedragen. Deze beleidskeuze
heeft evenwel belangrijke financiële repercussies voor het kinderbijslagstelsel. Een
bijkomend studiejaar betekent immers dat de betrokken student een jaar langer het
recht op kinderbijslag behoudt. Aangezien het kinderbijslagstelsel een federale aan-
gelegenheid is, zullen de kosten die deze beleidskeuze met zich meebrengt, dan ook
federaal – en dus ook mee door Vlaanderen – gedragen worden. De Waalse over-
heid neemt met andere woorden een beslissing met directe gevolgen voor een van
de takken van de sociale zekerheid zonder daar zelf rechtstreeks of onrechtstreeks
de budgettaire gevolgen van te dragen. Een tweede voorbeeld hiervan vormen de
overheidspensioenen: het gevoerde regionale loonbeleid t.a.v. ambtenaren heeft
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een uitgestelde impact op de overheidsuitgaven inzake pensioenen. Een derde voor-
beeld vormt de controle op de werkwilligheid van uitkeringsgerechtigde werklozen.
Deze is toevertrouwd aan de gewesten terwijl de financiële repercussies van werk-
loosheid enkel op federaal niveau gevoeld worden (i.c. de uitkeringsmassa in de
werkloosheidsverzekering). De gevolgen van een minder streng controlebeleid in
één regio wordt mee financieel gedragen door de andere regio’s. In tegenstelling tot
de eerste twee voorbeelden is in dit geval de band tussen beleid en socialezekerheids-
uitgaven evenwel moeilijker aantoonbaar en zeker moeilijk kwantificeerbaar.

Een unitaire sociale zekerheid en de daaruit voortvloeiende transferten ontneemt
aan de deelstaten ruimte om een beleid te ontwikkelen dat aansluit bij de noden en
preferenties van de betrokken regio’s. Zo zien we in België bijvoorbeeld dat, met
betrekking tot het arbeidsmarktbeleid, de activering van ouderen van prioritair
belang is in Vlaanderen terwijl de Waalse arbeidsmarktsituatie eerder een beleid
vereist dat zich richt op de verhoging van de werkgelegenheidsgraad bij jongeren
(Voka, 2005). Omdat de deelstaten niet bevoegd zijn om het stelsel van sociale uit-
keringen in te zetten, laat staan om te buigen naar gelang van de eigen noden, ont-
breekt het hun aan een potentieel belangrijke hefboom van beleid.

Vanwege verschillende preferenties, mogelijkheden en een moeilijk te bereiken
politieke consensus op het federale niveau verloopt ook de implementatie van
nieuwe beschermingssystemen (of het ontmantelen van oude) moeilijker (zie voor
een uitvoerig overzicht van de theorie terzake Ahmad en Brosio, 2006). Op een
lager bestuursniveau is het vanwege een grotere homogeniteit eenvoudiger om aan
beleidsinnovatie te doen. De weerstand die er in Wallonië was tegen bijvoorbeeld
een strakker werkloosheidsbeleid, heeft ongetwijfeld een sterk vertragend effect
gehad voor het activeringsbeleid, in België. Bovendien is op een kleinere schaal de
verbondenheid tussen mensen groter en derhalve zal op dat niveau de wil om solidair
te zijn en te herverdelen groter zijn dan wanneer dat gebeurt binnen een grote en
heterogene entiteit (Pauly, 1973). Voor een voorbeeld hiervan in de Belgische con-
text verwijzen we naar de invoering van de Vlaamse zorgverzekering. De Vlaamse
overheid is erin geslaagd om – in een periode waarin het onder controle houden
van de uitgaven in de sociale zekerheid en het verminderen van de fiscale en parafis-
cale druk een primaire doelstelling vormt – een nieuwe bijdrage te introduceren en
dit met een zeer brede politieke consensus.

Een gedecentraliseerd (sociaal) beleid zou vanwege het zogenaamde ‘laboratory fede-
ralism’ (Oates, 1999) ook meer ruimte geven voor innovatie (Jung, 2005). Dit werd
door James Bryce als volgt omschreven: “Federalisme laat mensen toe om experi-
menten uit te proberen die niet veilig uitgeprobeerd zouden kunnen worden in een
groot, gecentraliseerd land.” Een illustratie hiervan vormen de recente evoluties in
Spanje op het vlak van sociaal beleid. Na de decentralisatie van het Spaanse sociaal
beleid vertoonden zeven regio’s (Catalonia, Galicia, Murcia, Madrid, Navarre,
Baskenland en La Rioja) een hoge mate en zes regio’s een belangrijke mate van
beleidsinnovatie (Subirats, 2005). Op basis van de Spaanse ervaringen stellen
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Moreno en Trelles (2005) dan ook dat “[t]here is certainly a case for sub-state units
to become ‘laboratories of democracy’. It has been claimed that the payoff from
innovation exceeds the advantages of uniformity and policy diffusion.” Ze geven
daarenboven aan dat “the greater the need for innovation (for example a ‘new’
problem or solution), the greater is the rationale for that function to be provided by
the sub-state government” (Moreno en Trelles, 2005). Voor wat België betreft, ver-
wijzen we in dit verband bij wijze van voorbeeld naar het recente initiatief van de
Vlaamse minister van werkgelegenheid. Hij introduceerde een maatregel gericht op
de activering van – hoofdzakelijk laaggeschoolde – jonge werklozen (Vanden-
broucke, 2006) waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de lokale overheden
en administratie. Momenteel wordt de beleidsmaatregel in 14 steden ‘getest’ en
eerste tussentijdse resultaten geven aan dat de maatregel succesvol is.

3. BESLUIT EN OVERWEGINGEN VOOR HET BELEID: RESPONSABILISERING, DECEN-
TRALISATIE EN COORDINATIE

Uit de gepresenteerde empirische gegevens in het eerste deel van deze tekst
onthouden we dat de sociale transferten van Vlaanderen naar Wallonië omvangrijk
zijn; ze worden globaal verklaard door een hogere relatieve bijdrage aan de sociale
zekerheid vanuit Vlaanderen (vanwege hogere tewerkstellingsgraden en hogere
lonen) en een grotere opname van sociale uitkeringen in Wallonië (vooral vanwege
een hogere graad van werkloosheid, ziekte en invaliditeit).

Evenwel, over een langere periode beschouwd, nemen de transferten substantieel
af. Vanwege de snellere veroudering in Vlaanderen neemt immers het Vlaamse
beslag op de sociale zekerheid sterk toe; het traditionele Waalse pensioensurplus is
nu zelfs omgeslagen in een Vlaams surplus. De demografische veroudering verklaart
ook waarom de toename van de Vlaamse sociale bijdragen minder groot is dan wat
de differentiële groei van de werkzaamheidsgraden zou laten vermoeden. De impact
van de differentiële veroudering in beide landsdelen is zeer substantieel en zal –
ceteris paribus – tot een verdere daling van de transferten van noord naar zuid leiden.

De regionale sociale transferten hebben een belangrijke intra- en interregionale nivel-
lerende werking: zowel de inkomensongelijkheid binnen als tussen de regio’s wordt
door de sociale zekerheid sterk gereduceerd. Evenwel, mede vanwege de afname
van de transferten in de voorbije decennia, zijn de verschillen tussen Vlaanderen en
Wallonië inzake inkomen, welvaart en armoede significant toegenomen. Het gemid-
deld per capita beschikbaar gezinsinkomen is volgens onze steekproefgegevens in
Vlaanderen meer dan 9% hoger dan in Wallonië. In 1985 bedroeg het verschil amper
1%. Het aandeel gezinnen onder de Europese armoedelijn is ten zuiden van de taal-
grens bijna 50% hoger dan in het Noorden. Het verschil in 1985 bedroeg nog maar
27%.
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In het tweede deel van de tekst kwamen wij tot het besluit dat de sociale transferten
als dusdanig niet problematisch zijn, voor zover zij althans voortvloeien uit endo-
gene verschillen in draagkracht en sociale risico’s tussen regio’s. Zij zijn zelfs
noodzakelijk om een neerwaartse sociale concurrentie (sociale dumping) tussen
regio’s te vermijden. Bovendien zouden door het ‘opdrogen’ van de sociale transfer-
ten de sociaaleconomische divergenties tussen de regio’s vermoedelijk veeleer
toenemen. Nochtans wordt opwaartse convergentie algemeen wenselijk geacht,
zowel vanuit economische als vanuit sociale overwegingen. We argumenteerden
ook dat de sociale zekerheid een transparante en soepele herverdeling organiseert
in functie van ‘sociale risico’s’ en ‘bijdrage-bases’. Een interregionale transfert via
een beleidsgestuurd allocatiemodel zou dit veel minder verfijnd kunnen realiseren.

Om redenen van doelmatigheid mag daarom niet als zodanig naar een defederalisering
van socialezekerheidstransferten gestreefd worden. Het onderscheid dat hieromtrent
vaak gemaakt wordt tussen inkomensvervangende en kostendekkende uitkeringen,
lijkt hierbij ook niet relevant.

Echter, voor zover de regionale verschillen in draagkracht en sociale risico’s
veroorzaakt worden door het beleid van een van de deelstaten, is er wel degelijk
een probleem van doelmatigheid en efficiëntie. Omdat de deelstaten volledig
bevoegd zijn voor het geheel van het sociaal beleid, met uitzondering van de sociale
zekerheid, en zij ook divergerende beleidspaden uitzetten, wordt dit van langsom
meer een kritische factor van de doelmatigheid in de federale sociale zekerheid.
Verder ontneemt een unitaire sociale zekerheid de deelstaten ruimte om een beleid
te ontwikkelen dat aansluit bij de noden en preferenties van de betrokken regio’s en
bij het regionale beleid in bijbehorende domeinen. Het kan ook niet ontkend wor-
den dat in het verleden beleidsinnovaties slechts vertraagd konden doorgevoerd
worden vanwege divergenties aan beide zijden van de taalgrens. De communautaire
spanningen veroorzaakten soms ook ondoordachte kostenstijgingen: zo werd
bijvoorbeeld de introductie in Vlaanderen van een zorgverzekering gevolgd door een
substantiële verhoging van de federale bijstandsuitkeringen voor hulp aan bejaarden.

De sociale zekerheid in België moet daarom ingepast worden in een ‘volwassen
sociaal federalisme’. Om voormelde redenen moeten daartoe a) de regio’s gerespon-
sabiliseerd worden t.o.v. de nationale sociale zekerheid: zij zouden beloond/afgestraft
moeten worden voor de positieve/negatieve effecten van hun beleid voor de sociale
zekerheid, b) een gecontroleerd systeem worden onderhandeld waarbij de regio’s
de bevoegdheid zouden moeten kunnen krijgen om waar zinvol het socialezeker-
heidsinstrumentarium – weliswaar binnen vastgestelde grenzen en mits voort-
durende evaluatie – in te zetten volgens de noden en behoeften in de eigen gemeen-
schap (decentralisatie) en c) naar een veel betere afstemming gestreefd worden
van het beleid tussen de gewesten en gemeenschappen en de sociale zekerheid
(coördinatie).
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a) Responsabilisering
Ten eerste zouden in de geest van coöperatief federalisme de deelstaten moeten
geresponsabiliseerd worden door het belonen van beleidsingrepen die de
socialezekerheidsuitgaven verminderen en door het bestraffen van kostprijsver-
hogend beleid. Om zulk responsabiliseringssysteem op touw te zetten moeten
gemeenschappelijke doelstellingen gedefinieerd worden en moeten er indicatoren
ontwikkeld worden om de inspanningen/resultaten van het beleid in de deelstaten
te evalueren. Dit is geen gemakkelijke opdracht, wel doenbaar. Hierbij kan gedacht
worden aan een bonus-malussysteem waarbij hetzij ‘inspanningen’ (bv. aantal
begeleide langdurig werklozen), hetzij ‘resultaten’ (bv. het aantal langdurig werk-
lozen die aan het werk gingen gedurende een bepaalde periode) worden beloond.

b) Decentralisatie
Ten tweede zou ook over gecontroleerde mogelijkheden moeten onderhandeld
worden om bepaalde deelbudgetten van de sociale zekerheid over te dragen naar de
deelstaten. Dit zou hun toelaten om eigen accenten te leggen in hun beleid. Hierbij
zou een overheveling kunnen gebeuren van deelbudgetten van de sociale zekerheid
(bv. activerende maatregelen in de werkloosheid) naar de gewesten. Het regionale
aandeel in de middelen zou dan ‘geclicheerd’ worden op de feitelijke verdeling van
de middelen op één bepaald ogenblik in de tijd. Periodieke evaluatie en bijsturing
van de verdeelsleutel moeten later aansluiting bij veranderende sociaaleconomische
omstandigheden mogelijk maken (bijvoorbeeld een vermindering van de behoeften
aan activeringsmaatregelen vanwege de demografische krimp van de actieve bevolking).
Deze werkwijze zou ‘ruimte’ creëren voor experimenten en voor een beleid
dat beter aansluit bij de regionale preferenties en behoeften. Evenwel wordt deze
‘ruimte’ beperkt door de ‘constraints’ van het sociaal federalisme (vermijden van
neerwaartse concurrentie tussen regio’s) en van de Europese bepalingen. Regionale
decentralisatie in de sociale zekerheid kan derhalve enkel punctueel, op goed uit-
gekozen deeldomeinen worden toegepast.

c) Coördinatie
Dit alles veronderstelt een veel betere samenwerking tussen de deelstaten. Gelet op
de zeer grote sociaaleconomische verschillen tussen de Gemeenschappen én de
groeiende diversiteit in beleid inzake werk, zorg en onderwijs, is afstemming nodig
tussen de onderscheiden beleidsniveaus. De in Europa beproefde Open Methode
van Coördinatie, waarbij gemeenschappelijke doelstellingen worden geformuleerd,
indicatoren gedefinieerd om te evalueren in hoeverre de doelstellingen worden benaderd
en beleidsstrategieën worden uitgewisseld, kan hierbij een zinvolle inspiratie zijn.
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BIJLAGE

TABEL B1: SOCIAALDEMOGRAFISCHE KENMERKEN – INDIVIDUEN

(1) In % van de niet-meer actieven.402
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 1985 2003 
Leeftijd       
0-14 jaar 19.8 18.8 -5% 16.1 17.7 9.6% 
15-24 jaar 15.0 15.5 3.3% 12.3 13.1 6.3% 
25-49 jaar 35.8 33.3 -7.1% 36.1 35.9 -0.5% 
50-64 jaar 16.6 17.1 3.0% 18.3 17.1 -6.7% 
65+ 12.8 15.2 17.6% 17.1 16.2 -5.3% 
       
Activiteitsgraad  58.4 53.6 +8.4 76 73.1 +5% 
       
Individuen met 
arbeidsinkomen  

      

 % totale populatie  36.0 30.7 +15.3 43 37 +13% 
 % bevolking 15 -64 53.1 46.4 +13.3 64.5 57.2 +12% 
       
Individuen met 
vervangingsinkomen  

      

% totale populatie        
Vervangingsinkomen  19,5 24,5 -23,5 28,4 30,0 5,7% 
Werkloosheidsuitkering  4 5,1 -25 8.4 10.7 24.8% 
Ziekte en invaliditeit  2,2 3,3 -38,5 3.7 3.7 0.6% 
Pensioenen (totaal)  11 13,1 -17,9 16.8 15.7 6.2% 
       
% populatie op actieve 
leeftijd     

   

Vervangingsinkomen  28.8 36.9 25.5% 44.2 47.0 6.1% 
Werkloosheidsuitkering  6 8,1 -31,3 13.2 16.8 25.2% 
Ziekte en invaliditeit  2,8 4,4 -47 5.8 5.8 0.2% 
Pensioenen (1)  73,7 74,2 -0,6 91.1 90.4 0.7% 
       
Alleenstaande        
 - zonder kinderen  18.1 21.2 16.1 28.4 33.4 16.5 
 - met afhankelijke 
kind(eren)  1.6 3.6 -86.9 

3.7 6.5 59.6 

 - met onafhankelijke 
kind(eren)  2.3 2.4 4.2 

   

Koppel       
 - zonder kinderen  26.2 26.4 0.8 31.8 27.3 -14.9 
 - met afhankelijk(e) 
kind(eren)  37.0 32.8  

23.4 22.8 -2.6 

 - met onafhankelijk(e) 
kind(eren)  7.2 5.5 -25.8 

   

 - met afh. en onafh. 
Kind(eren)  4.8 3.7 -25.0 

   

Gezinnen met anderen  2.8 4.4 47.0 12.8 9.9 -24.7 
       
Aantal tewerkgestelden in 
het gezin  

      

- 0 33.2 42.6 25.7 37.7 44.9 17.9 
- 1 34.5 32.4 -6.2 30.1 29.6 1.7 
- 2 28.9 22.2 -25.2 28.3 23.6 17.7 
- 3+ 3.3 2.7 -23.1 3.9 2.8 34.4 

1985 2003 

met 
  

met 
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Aantal inkomens per gezin  

      

- 1 50.6 54.9 8.2 46.7 51.5 9.1 
- 2+ 48.7 43.6 10.9 52.1 45.5 13.2 

       
Aantal arbeidsinkomens in        

- gezin met 1 inkomen        
 0 50.9 58.3 13.8 53.3 57.1 6.9 
 1 47.9 40.3 16.8 46.7 42.9 8.4 

- gezin met 
2(+) 
inkomens 

     

 0 14.1 21.7 45.8 17.9 19.4 8.4 
 1 21.9 24.4 11.0 16.3 19.9 20.6 
 2 64.1 53.9 16.8 66.6 60.7 9.1 

inkomens 
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____________

i Om het procentuele verschil te berekenen tussen Vlaanderen en Wallonië, werd
telkens het interregionale verschil genomen tussen de twee regio’s en gedeeld door
het percentage dat we vinden voor Vlaanderen en Wallonië samen. We hebben er
m.a.w. niet voor geopteerd om het verschil te verhouden tot ‘of’ het Vlaamse per-
centage ‘of’ het ‘Waalse percentage’. Deze manier van werken laat toe de gegevens
niet vanuit het standpunt van een van beide regio’s te beschrijven.

ii Voorliggende studie heeft betrekking op het stelsel van de sociale zekerheid. De
bijstandsregeling wordt buiten beschouwing gelaten aangezien deze geen onderdeel
vormt van de sociale zekerheid in de strikte zin van het woord. Immers, de
financiering gebeurt niet d.m.v. parafiscale bijdragen op het inkomen uit arbeid
maar d.m.v. algemene middelen en het stelsel is niet gebaseerd op het verzekerings-
principe. De hoofding ‘socialezekerheidsuitkeringen’ bevat daarom dan ook de ‘ver-
vangingsuitkeringen (in het stelsel van de sociale zekerheid nl. werkloosheids-,
ziekte- en invaliditeits- en pensioenuitkeringen)’ en  de kinderbijslag. De hoofding
‘vervangingsinkomens’ bevat dus geen bijstandsuitkeringen (leefloners). 
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INVENTARIS VAN HET ARMOEDEBELEID VOOR
BELGIE VAN 2001 TOT 2005 VOLGENS DE
NATIONALE ACTIEPLANNEN SOCIALE
INSLUITING (1)

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

Centrum  voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

Dit artikel geeft een synthetisch overzicht van het armoedebeleid of sociale insluitings-
beleid voor de periode 2001-2005 zoals het beschreven is in de Nationale Actieplan-
nen Sociale Insluiting 2001-2003 en 2003-2005. Hiermee hebben we twee doelen.
Ten eerste, een inzicht geven in het sociale-insluitingsbeleid en ten tweede, op indi-
catieve wijze aantonen dat het NAP SI een nuttig instrument voor beleidsanalyse zou
kunnen zijn.

Kort samengevat is het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting (NAP SI) een beleids-
plan dat elke lidstaat van de Europese Unie maakt ter uitvoering van de Lissabon-
strategie. Deze strategie kwam er in 2000 op initiatief van de Europese Commissie.
Het doel van deze strategie is Europa te doen uitgroeien tot de meest dynamische en
competitieve regio ter wereld met een sterke economische groei, meer en betere
jobs en meer sociale cohesie (Council of the European Union, 2000, p. 4). In het
NAP SI beschrijft de lidstaat de sociale situatie voor zijn land, de recent uitgevoerde
maatregelen en de geplande strategie voor het beleid over sociale bescherming en
sociale uitsluiting in de komende periode.

(1) Dit artikel is gebaseerd op de analyse van het gebruik van de indicatoren in de Nationale
Actieplannen 2001-2003 en 2003-2005 in het onderzoeksrapport Carpentier, S., Cantillon, B., Lefebure,
S., Rombaut, K., Verbist, G. en Van den Bosch, K., Het (potentiële) gebruik van de indicatoren in
de Belgische Nationale Actieplannen Sociale Insluiting, Centrum voor Sociaal Beleid Herman
Deleeck, Antwerpen, 2005. http://webhost.ua.ac.be/csb. Intussen zijn nog een Implementatie-
rapport Sociale Insluiting 2005-2006 en een Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2006-2008 (dat
deel uitmaakt van het Nationaal Actieplan Sociale Bescherming en Sociale Insluiting) verschenen.
Deze plannen worden echter niet meegenomen in de analyse aangezien het implementatierapport
geen volledig strategisch rapport is en het laatste NAP SI 2006-2008 nog niet verschenen was bij het
schrijven van dit artikel.
(2) Sarah Carpentier is onderzoekster 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 is senior onderzoeker aan
het Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck van de Universiteit Antwerpen.
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Het plan Sociale Insluiting was oorspronkelijk een op zichzelf staand plan. Sinds
2006 maakt het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting deel uit van het Nationale
Actieplan Sociale Bescherming en Sociale Insluiting. Dit laatste plan bestaat uit vier
delen: een luik in verband met pensioenen, een deel over sociale insluiting, een deel
over gezondheidszorgen en ten slotte een overkoepelend deel, waarin de strategie
voor het socialebeschermings- en sociale-insluitingsbeleid geschetst wordt (3).

Volgens het monitoringbestand (4) van de POD Maatschappelijke Integratie bevat
het NAP SI 2001-2003 312 maatregelen en het NAP SI 2003-2005 291 maatregelen.
Ruwweg kunnen we spreken van een 300-tal maatregelen in beide plannen. De maat-
regelen in het NAP SI 2001-2003 en 2003-2005 zijn een bonte mix: zowel beleids-
voorbereidende maatregelen als maatregelen die op de sociale realiteit inwerken,
van alle gefedereerde entiteiten in het federale België, in alle beleidsdomeinen die
een impact hebben op armoede, bestaansonzekerheid en sociale insluiting. Deze
maatregelen verschillen inzake design, aantal bereikte personen, doelgroep, impact,
budgettaire massa en beleidsinstrument (5). Het NAP SI bevat zowel universele maat-
regelen als pilootprojecten, zowel beleidsplannen als specifieke maatregelen.

Zoals gezegd is het doel van dit artikel op indicatieve wijze aangeven dat het NAP SI
een nuttig instrument voor beleidsanalyse zou kunnen zijn. Dit gebeurt illustratief
aangezien het basismateriaal gebreken vertoont. Ondanks die gebreken analyseren
we de gegevens toch omwille van drie redenen. Ten eerste is het monitoring-
bestand momenteel de enige bestaande gegevensbron waarin maatregelen van alle
overheidsniveaus verzameld zijn. Ten tweede is het NAP SI een officieel document
dat door de Belgische overheid aan de Europese Commissie wordt overgemaakt.
Ten derde heeft de analyse een bijzondere maatschappelijke relevantie. België is
immers een van de slechtst presterende landen geworden op het vlak van armoede
en verdeling in de groep van rijke gelijke landen binnen de EU (Cantillon, 2006, pp.
3-7; Cantillon, Marx e.a., 2007).

(3) Meer informatie over dit plan en het proces waarvan het deel uitmaakt, kan je vinden op de web-
site van de Europese Commissie op het adres http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclu-
sion/index_en.htm (05/09/06). Op de website van de Programmatorische Overheidsdienst
Maatschappelijke Integratie http://www.mi-is.be/Nl/Themes/AB/index.html (04/09/06) vind je de
volledige tekst van de NAPs SI.
(4) Het monitoringbestand van de POD Maatschappelijke Integratie bestaat uit een geheel van digi-
tale opvolgingsfiches waarin per maatregel basisinformatie (o.a. de omschrijving van de maatregel,
het budget, het bevoegde overheidsniveau, en de impact op mannen en vrouwen) beschreven
wordt. Voorbeelden van de opvolgingsfiches vind je in bijlage 2.
(5) Hieronder verstaan we het gebruikte instrument waarmee een overheid op de sociale realiteit
inwerkt om een bestaande situatie om te vormen tot een gewenste situatie (vb. wetgeving, fiscale
maatregelen, socialezekerheidstransfers,…).
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Om zicht te krijgen op het armoedebeleid zoals opgenomen in de NAPs Sociale
Insluiting, beschrijven we het aantal maatregelen volgens het besluitvormingsorgaan
en in functie van de grondrechten op basis van het monitoringsysteem. Vervolgens
analyseren we op basis van een eigen classificatie de maatregelen naar beleidsinstru-
ment en naar directheid van de impact op het inkomen. Tot slot geven we beknopt
de grote inhoudelijke lijnen van het armoedebeleid zoals beschreven in het NAP SI.
Concluderend vatten we de belangrijkste vaststellingen samen.

2. HET ARMOEDEBELEID IN CIJFERS

2.1. KANTTEKENINGEN BIJ DE GEGEVENS EN DE METHODE
De cijfers over de maatregelen van de NAPs Sociale Insluiting 2001-2003 en 2003-
2005 zijn gebaseerd op het monitoringbestand van de Programmatorische Overheids-
dienst Maatschappelijke Integratie (6). De gegevens moeten met grote voor-
zichtigheid en onder reserve gelezen worden. Er zijn immers heel wat beperkingen
die te maken hebben met de selectie van maatregelen, de verzameling van gegevens
over de maatregelen, de indeling van het beleid in maatregelen en de opdeling van
maatregelen volgens criteria in het monitoringbestand. Ten eerste vermeldt het NAP
SI niet welke criteria gebruikt worden om te bepalen of maatregelen al dan niet in
het NAP SI en het monitoringbestand worden opgenomen. Het is bijgevolg niet
mogelijk te bepalen in welke mate de maatregelen een afspiegeling zijn van het
reëel gevoerde/geplande beleid. Ten tweede, de kwaliteit van de verzamelde
gegevens is ongelijk en de gegevens zijn onvolledig en niet eenduidig te inter-
preteren. Ten derde worden de criteria voor de groepering of opsplitsing van beleid
in maatregelen niet duidelijk beschreven. Hierdoor is het onduidelijk of een maat-
regel die deel uitmaakt van een groter plan, al dan niet als aparte maatregel wordt
voorgesteld. Ten vierde is de indeling van de maatregelen volgens criteria (vb. over-
heidsinstantie, grondrecht,...) niet eenduidig. Tot slot zijn de maatregelen enorm
divers, en ontbreekt de informatie over de parameters van deze diversiteit, die
nodig is om tot verdere analyse over te gaan (7).

Omwille van deze tekortkomingen zijn de analysemogelijkheden op basis van de
Nationale Actieplannen beperkt. Een structurele budgetanalyse (het budget van een
plan en de verdeling van het budget over verschillende maatregelen, beleids-
domeinen, doelgroepen, beleidsinstrumenten, enz.) kan niet uitgevoerd worden. De
informatie over het budget van maatregelen is erg onvolledig en niet eenduidig

(6) Zoals het beschikbaar is op de cd-rom van de POD Maatschappelijke Integratie.
(7) Voor een uitgebreidere analyse van het monitoringsysteem en aanbevelingen voor de uitbouw
van een goed monitoringsysteem, zie Carpentier, S., Cantillon, B., Lefebure, S., Rombaut, K., Verbist,
G. en Van den Bosch, K., Het (potentiële) gebruik van de indicatoren in de Belgische Nationale
Actieplannen Sociale Insluiting, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Antwerpen, 2005.
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interpreteerbaar (8). Dit is nochtans een interessante methode om inzicht te verwer-
ven in prioriteiten. Het budget van een maatregel geeft een relatief goede eerste
indicatie voor het belang van een maatregel en de mogelijke impact van een maat-
regel, hoewel dat duidelijk niet voor alle maatregelen geldt (vb. een maatregel die
enkel een wetswijziging inhoudt). Vervolgens kan het budget van een maatregel
bekeken worden ten opzichte van het aantal personen dat kan genieten van de maat-
regel (9). Ten slotte kan ook in kaart gebracht worden wie kan genieten van de maa-
tregel, in welke mate deze personen kunnen genieten en in welke mate het
vooropgestelde doel (in termen van outcomes of resultaten) bereikt is. De meest
adequate analysemethode wordt bepaald door de aard van de maatregel en van wat
we willen weten (10).

We presenteren hier echter enkel cijfers over aantallen maatregelen in functie van
diverse criteria. Deze methode heeft duidelijk zijn beperkingen. Ten eerste, het aan-
tal nieuwe maatregelen dat gepland werd, zegt niets over de kwaliteit en de impact
van maatregelen. Ten tweede zouden nieuwe maatregelen gekaderd moeten wor-
den ten opzichte van bestaande maatregelen om beleid te evalueren. Ten derde is
het in feite nodig rekening te houden met maatregelen met een indirecte impact op
sociale insluiting en de interactie tussen maatregelen.

We beschrijven de maatregelen in het NAP SI 2001-2003 en 2003-2005 naar
besluitvormingsorgaan en naar het grondrecht waartoe ze bijdragen. Daarna be-
kijken we voor beide Nationale Actieplannen welke herverdelingsinstrumenten
gebruikt worden en het aandeel van de maatregelen dat een directe impact op het
inkomen van een huishouden inhoudt.

2.2. AANTAL MAATREGELEN NAAR BESLUITVORMINGSORGAAN EN GRONDRECHT
Figuur 1 beschrijft het percentage maatregelen in het NAP SI 2001-2003 en 2003-2005
naar besluitvormingsorgaan. In het NAP SI 2001-2003 gaat 1/3de van de maatregelen uit
van de federale overheid. Vlaanderen neemt 20% van de maatregelen in het NAP SI
2001-2003 voor zijn rekening. Maatregelen van het Waalse Gewest en de Franstalige
Gemeenschap tellen voor respectievelijk 13% en 10%. In het NAP SI zijn slechts 5% van
de maatregelen afkomstig van het Brusselse Gewest. Dit is evenveel als het percentage
maatregelen van de Duitstalige gemeenschapscommissie. Er zijn ook zo goed als geen
maatregelen van de Gemeenschapscommissies in Brussel. Een tiende van de maatrege-
len zijn samenwerkingsakkoorden. Naast de maatregelen van de bevoegdheidsniveaus
worden ook kleine percentages van maatregelen door andere besluitvormingsorganen
(zoals interministeriële conferenties en sociale partners) aangetroffen.

(8) Zie bijvoorbeeld bijlage 3 tabel 9 en 10. De vermelde budgetten zijn niet eenduidig te inter-
preteren omdat het onderscheid niet duidelijk is tussen effectief bestede bedragen en geplande
bedragen, tussen een verhoging van het budget en het totale budget, tussen budgetten van deel-
aspecten van de maatregel en de totale maatregel. Ook de verhouding tussen budgetten van maat-
regelen die te maken hebben met verschillende niveaus (vb. samenwerkingsakkoorden) is niet
duidelijk.
(9) Ook deze gegevens die verzameld werden voor de opvolgingsfiches van het eerste NAPincl., zijn
zeer onvolledig (vijf antwoorden in de opvolgingsfiches en enkele vermeldingen in de tekst van het
NAPincl.).
(10) Een maatregel kan ook geëvalueerd worden door na te gaan wat met hetzelfde budget realiseer-
baar is door alternatieve maatregelen of dus ten opzichte van wat we opgeven door een keuze (Levin
en McEwan, 2001, p. 44). Dit is de opportuniteitskost (Levin en McEwan, 2001, p. 44) of de kosten-
effectiviteit ten opzichte van andere maatregelen.416
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FIGUUR 1: PERCENTAGE MAATREGELEN IN HET NAP SI 2001-2003 EN HET NAP SI 2003-2005
NAAR BESLUITVORMINGSORGAAN (11)

Bron: Monitoringbestand POD Maatschappelijke Integratie, NAP SI 2001-2003 en NAP SI 2003-2005.

Van de maatregelen van het NAP SI 2003-2005 is 35% federaal en 28% Vlaams. Het
Waalse gewest en de Franstalige gemeenschap nemen respectievelijk 12 en 11 pro-
cent van de maatregelen voor hun rekening. Het Brusselse gewest heeft opnieuw
5% maatregelen en van de Brusselse gemeenschapscommissies zijn er slechts enkele
maatregelen (hoofdzakelijk van de Franse Gemeenschapscommissie).

Algemeen genomen is de verdeling van de maatregelen van het NAP SI 2003-2005
tussen bevoegdheidsniveaus gelijklopend met deze van de maatregelen van het NAP
SI 2001-2003. Opvallend is wel dat Vlaanderen in het NAP SI 2003-2005 een groter
aandeel maatregelen heeft (+8%) en dat er minder samenwerkingsakkoorden aan-
wezig zijn (-7%) in het NAP SI 2003-2005.

(11) De gebruikte afkortingen worden beschreven in bijlage 1. De cijfergegevens van figuur 1 zijn te
vinden in tabel 4, bijlage 1. De commissies die de gemeenschapsmaterie uitvoeren in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Franse Gemeenschapscom-
missie, Vlaamse Gemeenschapscommissie) worden hier samen gepresenteerd (als BGCs) omdat in
het NAP SI 2001-2003 een maatregel die door elk van deze commissies werd uitgevoerd, beschouwd
werd als 1 maatregel. De rubriek samenwerkingsakkoorden omvat zowel samenwerkingsakkoorden
tussen de federale staat en de gemeenschappen en gewesten als tussen (specifieke) gemeenschap-
pen en gewesten onderling. De categorie ‘Overige’ omvat voor het NAP SI 2003-2005 maatregelen
van de sociale partners, maatregelen van interministeriële conferenties en maatregelen waarvan het
besluitvormingsorgaan onbekend is.
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TABEL 1: PERCENTAGE EN AANTAL MAATREGELEN IN HET NAP SI 2001-2003 EN 2003-2005 I.F.V.
GRONDRECHT (12)

.
Bron: Monitoringbestand POD Maatschappelijke Integratie, NAP SI 2001-2003 en het NAP SI 2003-2005.

In tabel 1 worden de maatregelen ingedeeld op basis van hun bijdrage aan een grond-
recht (13). Zowel in het NAP SI 2001-2003 en 2003-2005 heeft bijna de helft van de
maatregelen betrekking op tewerkstelling. 14% van de maatregelen in het NAP SI
2001-2003 is i.v.m. een menswaardig inkomen. Ongeveer 10% van de maatregelen
in het NAP SI 2001-2003 heeft telkens te maken met huisvesting, gezondheid en
onderwijs. In het NAP SI 2003-2005 vertegenwoordigen de maatregelen in verband
met menswaardig inkomen, onderwijs en gezondheidszorg 10 procent van de maat-
regelen. Het opvallendst, is dat er in het NAP SI 2003-2005 minder maatregelen
i.v.m. menswaardig inkomen (10% versus 14%) en inzake huisvesting (11% tegen-
over 6%) zijn ten opzichte van het NAP SI 2001-2003.

(12) De indeling in functie van grondrechten stemt niet volledig overeen in NAP SI 2001-2003 en
NAP SI 2003-2005. Het recht op een gezin, op rechtsbedeling en op cultuur, sport en vrijetijdsbeste-
ding werden in het NAP SI 2001-2003 niet opgenomen. Maatregelen die te maken hebben met het
gezin (vb. kinderopvang) werden in het NAP SI 2001-2003 onder tewerkstelling ingedeeld. Onder de
categorie participatie werd in het NAP SI 2001-2003 ook een aantal maatregelen i.v.m. het armoede-
beleid opgenomen die niet direct betrekking hebben op participatie. In het NAP SI 2003-2005 werd
een apart deeltje opgenomen met institutionele maatregelen i.v.m. het armoedebeleid.
(13) Het is niet voorzien in het monitoringbestand om de maatregelen in te delen in beleids-
domeinen (en bevoegdheidsniveaus). De indeling in het monitoringbestand werd gedaan in functie
van de bijdrage van maatregelen aan grondrechten. Dit stemt bijgevolg niet volledig overeen met de
bevoegdheidsverdeling van de beleidsdomeinen in België. Bijvoorbeeld de Franstalige gemeenschap
heeft in deze indeling maatregelen gepland i.v.m. tewerkstelling.
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NAP SI 2001-2003 NAP SI 2003-2005 
Grondrecht N % N % 

Tewerkstelling 149 48 141 48 

Menswaardig 
inkomen  

44 14 30 10 

Gezondheid 35 11 28 10 

Huisvesting 35 11 18 6 

Onderwijs 29 9 28 10 

Gezin - - 13 4 

Participatie 18 6 12 4 

Maatschappelijke 
dienstverlening 

2 1 10 3 

Cultuur - - 9 3 

Justitie - - 6 2 

Totaal  312 100 295 100 
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2.3. GEBRUIKTE BELEIDSINSTRUMENTEN
Om inzicht te verwerven in de vele beleidsmaatregelen in de NAPs Sociale Insluiting
hebben we een pragmatische classificatie ontworpen in termen van beleidsinstru-
menten en in termen van de directheid van de impact op het inkomen van een
huishouden. De gepresenteerde classificatie is slechts een van een hele reeks
mogelijke indelingen want een classificatie van beleidsmaatregelen wordt geconfron-
teerd met problemen van hybriditeit (overlappende dimensies), meerlagigheid
(effecten op meerdere niveaus) en meerduidigheid (meerdere doelen). De beleids-
maatregelen zijn opgedeeld naar de herverdelingsmechanismen van de Belgische wel-
vaartstaat, meer bepaald de fiscaliteit (met impact op het inkomen van huishoudens),
de parafiscaliteit (van de werknemers), de sociale zekerheid en andere herverdelende
beleidsinstrumenten zoals het beleid inzake onderwijs, tewerkstelling, huisvesting,
gezondheid enzovoort. Verder worden de maatregelen ook onderscheiden op basis
van het effect dat een maatregel teweegbrengt in het inkomen van een huishouden.
We onderscheiden maatregelen met directe (D) en indirecte effecten (I) op het
inkomen van een huishouden. Dit wordt weergegeven in de eerste kolom van de
tabellen 4 en 5.

Een maatregel met direct effect moet:
� een algemene geldigheid hebben binnen zijn toepassingsgebied op een bepaald

beleidsniveau; het volstaat voor een persoon om aan de voorwaarden van de maat-
regel te voldoen om er effectief recht op te hebben;

� een verandering in het inkomen van rechthebbende huishoudens teweegbrengen;

Deze verandering kan zowel positief als negatief zijn. Een huishouden zal minder betalen
(vb. de vrijstelling van inschrijvingsgeld, bepaalde vaccinaties worden gratis) of zal een
directe inkomenstransfer ontvangen (vb. verhoging van een uitkering). Indirecte maat-
regelen hebben enkel op lange termijn impact op het inkomen, maar kunnen op
kortere termijn een effect hebben op andere dimensies van armoede.

De volledige classificatie en gedetailleerde uitleg over de indeling is te vinden in
bijlage 3. We wijzen er nogmaals op dat de cijfers met de nodige reserve gelezen
moeten worden. Dit omwille van de eerder vermelde redenen en omdat de classifi-
catie gebaseerd is op de indeling in maatregelen die in het monitoringbestand terug
te vinden is. De classificatie die we maken is dus een indeling van reeds eerder
ingedeelde maatregelen. Met de criteria voor onze classificatie werd bijgevolg in de
eerste indeling geen rekening gehouden.

Op basis van de tabellen 4 en 5 (bijlage 3) stellen we vast dat de maatregelen met
directe effecten op het inkomen van een huishouden socialezekerheidstransfers,
sociale transfers van gemeenschappen en gewesten (i.v.m. onderwijs, gezondheids-
zorg, kinderopvang, huisvesting e.a.), fiscale maatregelen voor huishoudens, maat-
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regelen in verband met de sociale bijdragen voor werknemers en activeringsmaatrege-
len of make work pay-maatregelen zijn (14). In het NAP SI 2001-2003 maken zij 1/5e
van de maatregelen uit, in het NAP SI 2003-2005 ongeveer 1/8ste.

De socialezekerheidstransfers in het NAP SI 2001-2003 nemen een kleine 60% van
de maatregelen met een directe impact op het inkomen van huishoudens voor hun
rekening (zie figuur 2). De sociale transfers van gemeenschappen en gewesten
hebben een aandeel van 1/5de. Fiscale maatregelen voor huishoudens (13%),
activerings- en make work pay-maatregelen die een directe impact hebben op het
inkomen van huishoudens (5%) en parafiscale maatregelen voor werknemers (3%)
zijn minder courant (15).

FIGUUR 2: PERCENTAGE VAN DE MAATREGELEN DIE EEN INKOMENSTRANSFER INHOUDEN NAAR
HERVERDELINGSINSTRUMENT IN HET NAP SI 2001-2003 EN IN HET NAP SI 2003-2005 (16)

Bron: eigen classificatie op basis van het Monitoringsbestand van de POD Maatschappelijke Integratie (17).

(14) Een divers scala aan beleidsinstrumenten wordt gebruikt in het kader van het sociale insluitings-
beleid in België naast de inkomensoverdrachten aan huishoudens. Ook subsidies en premies die op
organisaties en bedrijven inwerken en wetgeving zijn belangrijke beleidsinstrumenten. Daarnaast vin-
den we ook beleidsmaatregelen terug die sensibiliseren (inwerken op waarden en normen) en de
werking van allerhande diensten verbeteren (o.a. via netwerkvorming, methodieken of instrumenten
ontwikkelen) en mechanismen voor zelfregulering en co-regulering (vb. sectorale akkoorden).
(15) We merken op dat parafiscale maatregelen voor de werkgevers wel courant voorkomen (zie
tabellen 4 en 5).
(16) De cijfergegevens zijn beschikbaar in bijlage 1, tabel 7.
(17) Activerings- en “make work pay”-maatregelen die via de fiscaliteit (niet van de huishoudens) of
de parafiscaliteit (van de werkgevers) verliepen werden als Make work pay-maatregelen ingedeeld.
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Als we de socialezekerheidstransfers verhouden ten opzichte van alle maatregelen,
stellen we vast dat 13% van de maatregelen in het NAP SI 2001-2003 socialezeker-
heidstransfer zijn. In het NAP SI 2003-2005 heeft 5% van alle maatregelen betrekking
op een socialezekerheidstransfer. De sociale transfers van gemeenschappen en
gewesten vertegenwoordigen in het NAP SI 2001-2003 5% van alle maatregelen. In
het NAP SI 2003-2005 staan zij voor 2% van de maatregelen.

Zowat alle maatregelen zijn doelgroepgericht of om een specifieke activiteit te sti-
muleren. Universele maatregelen zijn eerder uitzonderlijk.

2.4. EEN ONBESTAANDE BUDGETTAIRE ANALYSE
Een beschrijvende analyse van het plan als geheel in termen van budget of een
structurele budgetanalyse kan niet gemaakt worden omdat er onvoldoende infor-
matie is in het plan zelf en het monitoringbestand (cf. 2.1.). Ook is de ontbrekende
informatie op dit moment niet steeds voorhanden op de administraties, hoewel deze
in principe op de administraties beschikbaar zou moeten zijn. Er kan wel gezegd
worden dat het geheel van maatregelen ter vermindering van de werkgeversbijdra-
gen (structurele lastenverlagingen en doelgroepgerichte verminderingen) met kop
en schouders uitsteekt boven alle andere budgettaire uitgaven in het NAP SI 2001-
2003 (zie tabel 4).

3. NADRUK OP ACTIVERING, RESPONSABILISERING EN INVESTERING

In dit deel geven we een korte beschrijving van de hoofdlijnen van het armoede-
beleid op federaal niveau en in de gemeenschappen en gewesten voor de jaren
2001-2005. We nodigen de lezer uit om zelf de tabellen 3 tot 6 in bijlage 3 ter hand
te nemen en verder te analyseren. Deze tabellen zijn ook digitaal verkrijgbaar (18).
In voetnoot wordt telkens verwezen naar de overeenstemmende maatregelen in
tabel 4 en tabel 5 (19).

Het geheel van maatregelen in de periode 2001-2005 bekijkend, stellen we vast dat
het armoedebeleid sterk geïnspireerd werd door activering, responsabilisering en
investering, wat doelstellingen zijn van de actieve welvaartstaat. Men wil daarmee
werk lonend maken, werkloosheidsvallen voorkomen en personen met een uitke-
ring activeren in combinatie met het voorzien van sociale bescherming. De belang-
rijkste hervormingen werden doorgevoerd in de periode 2001-2003. De jaren 2003-
2005 stonden in het teken van de verdere uitbouw en verfijning hiervan.

(18) De tabellen kunnen aangevraagd worden door een email te sturen naar
sarah.carpentier@ua.ac.be.
(19) De nummers om de maatregelen aan te wijzen, stemmen overeen met de Nationale Actieplan-
nen waardoor de nummers niet steeds eenduidig zijn.
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Om de zojuist beschreven doelstellingen te bereiken werd in het sociale insluitings-
beleid de nadruk gelegd op het arbeidsmarktbeleid. Ongeveer de helft van de maat-
regelen in beide NAPs SI heeft te maken met tewerkstelling (cf. tabel 2). Het arbeids-
marktbeleid werd gekenmerkt door (structurele (20) en doelgroepgerichte) vermin-
deringen van de werkgeversbijdragen, de vermindering van de werknemersbijdra-
gen voor lage lonen (21) en andere maatregelen (via de sociale zekerheid (22) en
premies (23)) om werk lonend te maken en werkloosheidsvallen te bestrijden. Er
werden ook samenwerkingsakkoorden afgesloten (en federale maatregelen
genomen) die een betere inschakeling van specifieke groepen op de arbeidsmarkt
beogen via arbeidssubsidies, trajectbegeleiding en beroepsopleidingen of die de
creatie van jobs stimuleren (24). Daarnaast werd de begeleiding van en de controle
op werklozen aangescherpt (25) en werden mogelijke drempels om werk te zoeken
weggewerkt (26).

Verder noteren we als aandachtspunten van het sociale-insluitingsbeleid ook het
aanleren en waarderen van vaardigheden (in functie van de arbeidsmarkt) (27) en
gelijke kansen in het onderwijs (28). Ook werden maatregelen genomen in functie
van het gezin om de combinatie arbeid-gezin te vergemakkelijken (29) (federale
overheid en alle gemeenschappen) en speelde men in op de behoefte aan zorg en
de kosten die hiermee gepaard gaan (federale overheid (30) en de Nederlandstalige
en Duitstalige gemeenschap (31)).

(20) Tabel 4, maatregel 128, 129 en 130.
(21) Tabel 4, maatregel 141 en 168; tabel 5, maatregel 52 en 156. Ook het belastingkrediet voor zelf-
standigen met een laag inkomen werd opgetrokken (tabel 5, maatregel 156).
(22) Maatregelen die het behoud van rechten garanderen of verbeteren bij werk en/of bij terugval in de
werkloosheid na een periode van tewerkstelling (tabel 4, maatregel 102, 142, 149 en 151), maatrege-
len die deeltijds werken aantrekkelijker maken (tabel 5, maatregel 156) en maatregelen die werken
aantrekkelijker maken voor specifieke groepen zoals o.a. personen met een handicap of ziekte en lang-
durig werklozen (tabel 4, maatregelen 77, 114, 132, 153,166 en 167, 75a, 160a, 102 en 149).
(23) Tabel 4, maatregel 143, 144.
(24) Zie tabel 4 en 5 – rubriek Activerings- en Make Work Pay-maatregelen.
(25) Zie tabel 5, rubriek Andere Tewerkstellingsmaatregelen. Deze maatregel heeft geen nummer in
het NAP SI.
(26) Tabel 4, maatregel 329 (Waals gewest); tabel 5, maatregel 115 (Brussels gewest), maatregel 159
(Vlaanderen).
(27) Tabel 4, maatregel 254, 258-270 (Vlaanderen); 190, 348 (Franstalige gemeenschap); tabel 5,
maatregel 160, 167 (Vlaanderen); 106 (Franstalig België).
(28) Tabel 4, maatregelen 54 en 55 voor de Duitstalige gemeenschap; Maatregelen 204, 205, 192 en
193-198 (Franstalige gemeenschap); Maatregelen 290, 258-270 voor Vlaanderen. Tabel 5, maatrege-
len 82 (Franstalige gemeenschap) en 99 (Vlaanderen).
(29) Het aanbod aan kinderopvang en/of buitenschoolse opvang werd verbeterd er wordt aan de
kosten voor kinderopvang gesleuteld door de gemeenschappen (tabel 4, maatregel 279-282, 284b
(Vlaanderen); tabel 4, maatregel 187, 284a en tabel 5, maatregel 116 (Franstalige gemeenschap);
tabel 4, maatregel 149 (Duitstalige gemeenschap)) en door de federale overheid (tabel 4, maatregel
64; tabel 5, maatregel 23). Het wordt ook beter mogelijk gemaakt de loopbaan af te stemmen op het
gezin of op zorgbehoeften (tabel 4, maatregel 135, 136 (federale overheid), 301 (Vlaanderen) 114)
en de behoefte aan zorg (25).
(30) Tabel 4, maatregel 75,160.
(31) Tabel 4, maatregelen 274, 285, 286 (Vlaanderen); tabel 4, maatregel 44 (Duitstalige gemeen-
schap); tabel 5, maatregel 271 (Vlaanderen).
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Verder werd de sociale bescherming uitgebreid en verfijnd naast de aanpassingen
om werken lonend te maken. De bescherming werd uitgebreid door mazen in het
net te dichten, de doelgroep voor bescherming uit te breiden (32) en het niveau
van de minimale en bovenminimale bescherming te verhogen (door verhogingen
van minimumuitkeringen, welvaartsaanpassingen en sociale correcties door te
voeren) (33). Naast de inkomensbescherming staan ook draagbare kosten voor
gezondheidszorgen (34) en verminderde onderwijskosten (in alle gemeenschappen)
(35) centraal. Ook was er in het sociale-insluitingsbeleid ook aandacht voor wonen
en gezondheid en werden recentere domeinen binnen het sociale-insluitingsbeleid
opgenomen zoals justitie en cultuur (voor de jaren 2003-2005).

Op de verschillende domeinen werd in het bijzonder aandacht besteed aan personen
van allochtone herkomst, aan personen met een handicap of ziekte (36) en aan de
gelijkheid van mannen en vrouwen (37). Het is echter niet duidelijk wat de budget-
taire impact van deze prioriteiten is.

4. CONCLUSIE

Het Nationaal Actieplan Sociale Insluiting is een beleidsplan dat elke lidstaat van de
Europese Unie maakt ter uitvoering van de Lissabonstrategie. Dit artikel presenteert
een synthetische inventaris van het armoedebeleid voor de periode 2001-2005 zoals
het beschreven is in de twee Nationale Actieplannen Sociale Insluiting 2001-2003 en
2003-2005. Hiermee wilden wij twee vragen beantwoorden. Ten eerste, welke ken-
merken (o.a. bevoegdheidsniveau, beleidsdomein, beleidsinstrument, impact van de
maatregel) van het armoedebeleid in België komen uit deze plannen naar voren?
Ten tweede, is het NAP SI een nuttig instrument voor beleidsanalyse, en zo nee,
onder welke voorwaarden zou het dat wel kunnen zijn?

(32) Tabel 4, maatregel 103 tot 107; tabel 5, maatregel 13 en 63, 54, 55a, 60, 61, 112 en 266).
(33) Minimaal: tabel 4, maatregel 74, 93a, 94, 93b, 96, 97, 98, 108-111, 158, 159; tabel 5, 53, 54, 55a,
55b, 55c en 79). Bovenminimaal: tabel 4, maatregelen 95, 137 en 157; tabel 5, maatregelen 54 en 57.
Daarnaast werden beperkt ook andere kanalen dan de sociale zekerheid gebruikt om een
menswaardig inkomen te garanderen. Tabel 4, maatregel 113 (federale overheid); tabel 5-72 (federale
overheid), 77 (Waals gewest).
(34) Tabel 4, maatregel 66, 67 en 76; tabel 5, maatregel 266 en 267.
(35) Tabel 4, maatregelen 189, 215 en 206 voor de Franstalige gemeenschap, maatregelen 255 en
256 voor Vlaanderen; tabel 5, maatregelen 93 en 94 in de Franstalige gemeenschap; maatregelen 88,
89 en 90 voor Vlaanderen.
(36) O.a. inzake tewerkstelling: tabel 4, maatregelen 120, 123,138 en 190 (federale overheid), 249
(Vlaanderen), 332 (Waals gewest), 190 en 348 (Franstalige gemeenschap); tabel 5, maatregel 109,
204, 209 (federale overheid), 110 en 167 (Vlaanderen) en socialezekerheidsmaatregelen om de te-
werkstelling van invaliden te stimuleren. Inzake Onderwijs en opleiding (tabel 4, maatregel 193-198,
204-205 (Franstalige gemeenschap), 317-316 (Duitstalige gemeenschap); tabel 5, maatregel 82
(Franstalige gemeenschap), maatregel 99 (Vlaanderen).
(37) Tabel 4, maatregel 4 en 120, 125; tabel 5, 224 en 231.
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Inhoudelijk stelden we vast dat er in het armoedebeleid in de jaren 2001 tot 2005 in
hoofzaak een beleid in functie van de actieve welvaarstaat gevoerd werd met de
nadruk op activering, responsabilisering en investering. De belangrijkste hervormin-
gen in het kader van de actieve welvaartsstaat werden doorgevoerd in de periode
2001-2003. Van 2003 tot 2005 wordt dit beleid verfijnd en verder uitgebouwd. Daar-
naast kunnen we als aandachtspunten van het sociale-insluitingsbeleid nog noteren:
gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, draagbare kosten voor
onderwijs en gezondheidzorg, inkomensbescherming en het inspelen op de combi-
natie werk-gezin en de behoefte aan zorg.

Ongeveer de helft van de maatregelen in beide NAPs Sociale Insluiting heeft te
maken met tewerkstelling. Maatregelen in functie van een menswaardig inkomen
vormen het tweede grootste aandeel. Daarna volgen de domeinen onderwijs en
gezondheid. Wanneer we de maatregelen in beide NAPs Sociale Insluiting naar
beslissingsorgaan analyseren, stellen we vast dat het federale niveau in beide NAPs
SI het grootste aandeel van het armoedebeleid voor zijn rekening neemt, gevolgd
door het aandeel van de Vlaamse maatregelen en vervolgens dat van het Waalse
gewest en de Franstalige gemeenschap. Maatregelen van het Brusselse gewest en de
Brusselse gemeenschapsinstellingen zijn bijzonder weinig aanwezig in beide plan-
nen. Het NAP SI 2001-2003 omvat beduidend meer samenwerkingsakkoorden dan
het NAP SI 2003-2005.

Zowat alle maatregelen in het armoedebeleid zijn doelgroepgericht of bedoeld om
een specifieke activiteit te stimuleren. Universele maatregelen zijn eerder uitzonder-
lijk. Het gros van de maatregelen heeft een indirecte impact op het inkomen. De
maatregelen die wel een directe impact op het inkomen van een huishouden
hebben, zijn hoofdzakelijk socialezekerheidsmaatregelen en ook maatregelen van
gemeenschappen en gewesten. Fiscaliteit (voor huishoudens) en parafiscaliteit (van
de werknemers) worden kennelijk maar beperkt gebruikt worden in het kader van
het armoede- en sociale insluitingsbeleid. De parafiscaliteit voor de werkgevers is wel
vaak een instrument in het tewerkstellingsbeleid. De belangrijkste maatregelen van de
NAPs SI (in termen van budget) zijn de verlagingen van de werkgeversbijdragen.

Deze beperkte analyses – binnen de huidige mogelijkheden – geven aan dat het
Nationaal Actieplan Sociale Insluiting een interessant instrument kan zijn voor beleids-
analyse, met name om inzicht te verwerven in de aard van het gevoerde/geplande
beleid en de prioriteiten van het beleid. Helaas schiet de documentatie van de NAPs
SI tekort voor een degelijke beleidsanalyse (38). De minimale voorwaarden hier-

(38) Voor een analyse van de technische en de organisatorische voorwaarden om de Nationale
Actieplannen Sociale Insluiting binnen de huidige Belgische federale context te gebruiken in het
kader van beleidsanalyse verwijzen we naar Carpentier, S., Cantillon, B., Van den Bosch, K. en Ver-
bist, G., Een analyse van de noodzakelijke voorwaarden om indicatoren beleidsanalytisch te
gebruiken in het kader van de Nationale Actieplannen Sociale Insluiting, Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, nr. 3, 2006.
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voor, namelijk een degelijke beschrijving en opvolging van alle maatregelen, zijn
niet vervuld. Dit kan geïllustreerd worden met het feit dat voor veel maatregelen
geen budget opgegeven is, en voor andere de interpretatie van het budget niet
duidelijk is. Het is daarom nodig basismateriaal te verzamelen en beschikbaar te
maken inzake onder meer bevoegdheidsniveau, beleidsdomein, beleidsinstrument,
aantal bereikte personen, en zeker ook het voorziene budget. Deze informatie is in
principe op administraties beschikbaar of aan te maken. Daarom zouden adminis-
traties alleen maar gesensibiliseerd moeten worden en gegevens verder verzameld,
geordend en geactualiseerd moeten worden rekening houdend met kwaliteitscrite-
ria en richtlijnen voor vergelijkbaarheid. Dit basismateriaal zou moeten toelaten om
een inzicht te verwerven in de prioriteiten van het armoede- en sociale-insluitings-
beleid. Verdergaande analyses om meer inzicht te verwerven in het effect van maat-
regelen vormen dan een tweede stap. Daarbij kan nagegaan worden in welke mate
de recent genomen maatregelen efficiënt en effectief zijn in de bestrijding van
sociale uitsluiting.

Het sociale-insluitingsbeleid is in België versnipperd over verschillende bevoegde
overheidsniveaus en besluitvormingsorganen, en over diverse beleidsdomeinen,
doelgroepen en beleidsinstrumenten. Dit is het onvermijdelijke resultaat van de
verdeling van bevoegdheden in een gefederaliseerde staat en van het feit dat de strijd
tegen sociale uitsluiting op diverse domeinen moet inspelen. Tegelijk is België
momenteel een van de slechtst presterende landen geworden op het vlak van
armoede- en verdelingsindicatoren binnen de groep van rijke en relatief egalitaire
landen binnen de EU (Cantillon, 2006, pp. 3-7; Cantillon, Marx e.a., 2007). Gezien
de toestand van het budget en de nakende vergrijzing moeten de beschikbare over-
heidsmiddelen (in termen van geld, mensen en de aandacht van beleidsmakers) zo
efficiënt en effectief als mogelijk worden ingezet bij de bestrijding van sociale uit-
sluiting. Beleidsanalyse op basis van adequate informatie en inzicht in de effecten
van beleid zijn daarom cruciaal indien België niet wil verder afglijden binnen de
groep van rijke gelijke landen of uit deze kopgroep verdwijnen.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1: CIJFERGEGEVENS VAN FIGUUR 1

Gebruikte afkortingen:

Br GEW Brussels Hoofdstedelijk Gewest
D GEM Duitstalige gemeenschap
FED Federale overheid
FR GEM Franstalige Gemeenschap
SW Samenwerkingsakkoord
VL Vlaanderen
W GEW Waals gewest
BGCs De commissies die de gemeenschapsmateries uitvoeren in het Brussels

Hoofdstedelijk Gewest (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,
Franse Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschapscommissie)

TABEL  2 :  PERCENTAGE EN AANTAL MAATREGELEN IN HET NAP SI 2001-2003 NAAR
BESLUITVORMINGSORGAAN

Bron: Monitoringbestand POD Maatschappelijke Integratie, NAP SI 2001-2003 en NAP SI 2003-2005.
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NAP SI 2001-2003 NAP SI 2003-2005
Besluitvormingsorgaan N % N % 

FED 105 34 104 35 

VL 64 20 81 28 

W GEW 40 13 36 12 

SW 32 10 9 3 

FR GEM 32 10 32 11 

D GEM 15 5 12 4 

Br GEW 14 5 14 5 

Overige 9 3 - - 

BGCs 1 0 7 2 

 Totaal 312 100 295 100 
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BIJLAGE 2: OPVOLGINGSFICHES VAN HET MONITORINGBESTAND

FIGUUR 3: BEPERKTE OPVOLGINGSFICHE NAP SI 2001-2003 EN 2003-2005

FIGUUR 4: UITGEBREIDE OPVOLGINGSFICHE NAP SI 2001-2003
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NAPincl 2001 -2003 

Fiche 

 
1. Doelstelling uit het NAPincl waarin de actie zich inschrijft  
    
2 Naam van de actie  
    
3. Bevoegd overheidsniveau  
    
4. Bevoegde administratie  
    
5.  Werd de actie uitgevoerd?  
    

NAPincl 2001-2003
Opvolgingsfiche

1. Doelstelling uit het NAPincl waarin de actie zich inschrijft  

2 Naam van de actie 

3. Bevoegd overheidsniveau

4. Bevoegde minister 

5. Bevoegde administratie 

Gegevens van de persoon die meer informatie kan geven over de ontwikkeling van de actie. 
Naam:
Functie:
E-mail:
Telefoonnummer:

6.  Uitgebreide beschrijving van de actie 
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Bron: CD-ROM POD Maatschappelijke Integratie.
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7. Achtergrond van de actie (probleemsituering, bestaande wetgeving, maatregelen of programma’s 
waarbinnen de actie kadert, …) 

8.  Werd de actie uitgevoerd? 

9. Wat was de timing en de fasering voor de uitvoering van de actie? 
2001
2002
2003
10.  Wat zal er met de actie gebeuren na 2003?  

11. Welke budgettaire middelen werden er voor de actie vrijgemaakt?
2001
2002
2003
12. Is er een verschil tussen de begrote en effectief bestede middelen?  

Zo ja, waarom? 

13. Op welke manier werd de informatie over de actie verspreid en aan wie? 
2001
2002
2003
14. Wie zijn de betrokken actoren en op welke manier werden zij betrokken bij de uitvoering van de 

actie?
Acto-
ren
2001
2002
2003
15.  Hoe groot is de doelgroep van de actie? Hoeveel mensen werden er met de actie bereikt? 

16. Had de actie een specifieke weerslag op mannen en vrouwen? 

17. Had de actie een specifieke weerslag op immigranten? 

18. Had de actie een specifieke weerslag op de bevoegdheden van andere overheidsinstanties? Zijn er
raakvlakken met andere beleidsdomeinen?
Zo ja, graag een nauwkeurige omschrijving. 

19. Welke indicatoren worden er gebruikt om het probleem waarop de actie inspeelt in kaart te 
brengen?  
Zo ja, graag een nauwkeurige omschrijving.

20. Werd er gebruik gemaakt van kwantitatieve doelstellingen om de uitvoering van de actie op te 
volgen en de effecten en de resultaten ervan te meten? Zo ja, graag een nauwkeurige omschrijving. 

21. Gebeurde er een evaluatie van de toepassing van de actie door de eigen dienst of door derden? Zo ja, 
wat was het resultaat van de evaluatie? Wat zijn de referenties van beleids- en evaluatiedocumenten? 
Waar kan de evaluatie opgevraagd worden?  

22. Ruimte voor eventuele opmerkingen of commentaar. 
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FIGUUR 5: UITGEBREIDE OPVOLGINGSFICHE NAP SI 2003-2005
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Nationaal Actieplan Sociale Insluiting 2003-2005

Identificatiefiche voor nieuwe acties

1. Doelstelling waarin de actie zich inschrijft (zie bijgevoegde structuur)

2. Bevoegd overheidsniveau (Gewest, Gemeenschap of Federaal niveau)

3. Naam van de actie

4 Bevoegde minister

5. Bevoegde administratie

Gegevens van de persoon die meer informatie kan geven over de ontwikkeling van de 

actie. 

Naam:

Functie:

E-mail:

Telefoonnummer:

6. Omschrijving van de actie

7. Achtergrond van de actie (probleemsituering, bestaande wetgeving, maatregelen of

programma’s waarbinnen de actie zich kadert, …)

8. Betrokken actoren en beschrijving van de manier waarop zij bij de actie zullen betrokken 

worden 

9. Specifieke weerslag op mannen en vrouwen

10. Specifieke weerslag op immigranten

11. Timing en eventuele fasering van de actie
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Bron: CD-ROM POD Maatschappelijke Integratie.

BIJLAGE 3: EEN CLASSIFICATIE IN FUNCTIE VAN BELEIDSINSTRUMENTEN EN DE
DIRECTHEID VAN DE IMPACT VAN EEN MAATREGEL OP HET INKOMEN VAN EEN
HUISHOUDEN

Maatregelen werden in de eerste plaats onder het herverdelingsmechanisme of
beleidsinstrument (sociale zekerheid, fiscaliteit,...) geplaatst en pas daarna onder het
beleidsdomein (onderwijs, tewerkstelling,...). Sommige maatregelen werden ook
opgesplitst in functie van de herverdelingsinstrumenten omdat zij gebruik maakten
van meerdere instrumenten. Het beleidsdomein waaronder de maatregel in het NAP
SI beschreven werd, werd behouden behalve voor de maatregelen i.v.m. gezin van
het NAP SI 2001-2003. Het domein gezin werd bijgecreëerd.

Voor de tewerkstellingsmaatregelen maken we een onderscheid tussen activerings-
maatregelen en maatregelen om werk lonend te maken en andere tewerkstellings-
maatregelen. Parafiscale maatregelen voor de werkgevers worden onder activerings-
maatregelen en maatregelen om werk lonend te maken geplaatst (en niet onder
parafiscaliteit) omdat ze vaak voorkomen in een totaalpakket van maatregelen en
omdat we enkel de parafiscale maatregelen voor de werknemers en de fiscale maat-
regelen met impact op het huishouden groepeerden. Maatregelen die genomen
werden om werken lonend te maken die gebruik maken van de herverdelings-
mechanismen (fiscaliteit (met een directe impact op het inkomen van een
huishouden), parafiscaliteit (voor de werknemers) of sociale zekerheid) worden
onder deze ingedeeld. Maatregelen die niet vallen onder de fiscaliteit (met directe
impact op het inkomen van een huishouden), de parafiscaliteit voor werknemers,
de socialezekerheidstransfers, activerings- en make work pay-maatregelen of de
maat-regelen met impact op het inkomen van een huishouden van gemeenschappen
en gewesten worden niet exhaustief opgelijst (bijvoorbeeld maatregelen i.v.m.
onderwijs, huisvesting,...). Op illustratieve wijze worden maatregelen van deze
beleidsdomeinen vermeld.
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12. Welke budgettaire middelen zullen er voor de actie vrijgemaakt worden?  

    

   

13. Op welke manier zal de informatie over de actie verspreid worden?  

    

   

14. Welke indicatoren worden er gebruikt om het probleem waarop de actie inspeelt , in 
kaart te brengen? 

   
15. Wordt er gebruik gemaakt van kwantitatieve doelstellingen om uitvoering van de actie op 

te volgen en de effecten en de resultaten ervan te meten?  

  

, in 
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De eerste kolom van de tabellen vermeldt of de maatregel een direct effect heeft op
het inkomen van een huishouden (=D) of een indirecte impact (=I) heeft (39). In de
tweede kolom wordt voor het NAP SI 2001-2003 het nummer van de maatregel in
de lijst met opvolgingsfiches weergegeven en in de derde kolom het pagina-
nummer. De vierde kolom geeft een korte beschrijving van de maatregel op basis
van de informatie in het NAP SI. Indien informatie aanwezig was in het NAP SI of de
opvolgingsfiches over het aantal personen waar de maatregel betrekking op heeft,
wordt dit tussen haakjes weergegeven. Indien de datum van inwerkingtreding van
de maatregel beschreven werd, is deze mee opgenomen in de beschrijving. In de
laatste drie kolommen wordt respectievelijk het budget voor 2001, 2002 en 2003
weergegeven. De tabel voor het NAP SI 2003-2005 werd analoog opgesteld. We
beschrijven voor het NAP SI 2003-2005 wel enkel het nummer van de maatregel en
niet de pagina. De budgetten in de laatste kolommen gelden respectievelijk voor
2003, 2004 en 2005.

De budgetten werden eerst ingevuld op basis van de opvolgingsfiches en de tekst
van het NAP SI. Daarna werden ontbrekende budgetten aangevuld met informatie
uit andere bronnen o.a. het NAP Werkgelegenheid 2002 (aangegeven met een �) en
het Vlaamse Actieplan Armoedebestrijding 2004. ‘-’ betekent dat de maatregel in dat
jaar nog niet ingevoerd werd. Een leeg vakje betekent dat er geen informatie is over
de budgetten. De vermelde budgetten moeten met de nodige voorzichtigheid
gelezen worden omdat hun interpretatie niet eenduidig is. De budgetten worden
uitgedrukt in miljoen EUR, afgerond tot 2 cijfers na de komma indien gegevens
beschikbaar waren tot op dit nauwkeurigheids-niveau. Indien de effectief bestede
bedragen voorhanden waren, werden deze gebruikt. Als het niet duidelijk was voor
welk jaar de beschreven middelen gepland waren, worden ze respectievelijk
toegekend aan het jaar 2001 en 2003 voor het NAP SI 2001-2003 en 2003-2005 (ten-
zij duidelijk is dat de maatregelen pas later ingegaan zijn).

(39) Samenwerkingsakkoorden hebben we geen waarde toegekend.
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TABEL 3: INSTITUTIONELE MAATREGELEN NAP SI 2001-2003 (40)

(40) Maatregelen die de participatie van armen bevorderen van het eerste NAP SI (cfr. Indeling vol-
gens de grondrechten) worden onder institutionele maatregelen ondergebracht (behalve dat
OCMW’s ervaringsdeskundigen kunnen aanwerven).
(41) Niet uitgevoerd volgens de opvolgingsfiches.432
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Omschrijving maatregel Budget voor het jaar 
Nr. Pagina Beschrijving Maatregel 2001 2002 2003

Federale overheid
124 p. 61 Organisatie van regelmatige armoedemeting cfr.

EU-normen 
181 p. 61 Verdere ontwikkeling van een set van 

kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren voor 
de meting van armoede en sociale uitsluiting 

237 p. 61 Op regelmatige tijdstippen een Algemeen
Verslag over de Armoede opmaken

236 p. 61 Organisatie van de dialoog met verenigingen 
waar armen het woord nemen 

223 p. 61 Versterking van het Steunpunt tot bestrijding
van armoede, sociale insluiting en
bestaansonzekerheid (41) 

Vlaanderen 
296 p. 62 Organisatie van een Permanent Overleg 

Armoede en van halfjaarlijkse forums 
297 p. 62 Armoededecreet 0,02 
299 300 p. 62 Opleiding en inschakeling van 

ervaringsdeskundigen in de armoede en het
principe van ervaringsdeskundigen verankeren 
in het armoededecreet

294 p. 62 Investeren in efficiënte dataverzameling 
295 p. 6 Jaarlijkse actualisering van het Vlaams 

Actieplan Armoedebestrijding

Waals gewest 

346 p. 62 Een rapport opstellen over sociale cohesie 

331 p. 63 Decreet over de geïntegreerde sociale plannen 

(41)
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TABEL 4: BELEIDSMAATREGELEN EN SAMENWERKINGSAKKOORDEN VAN HET NAP SI 2001-2003

433
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Fiscale maatregelen (met impact op het inkomen van een huishouden) (federale overheid)
D 84 p. 35 Hervorming van de personenbelasting: Invoering 

van een terugbetaalbaar belastingkrediet van 496,3 
EUR per jaar voor lage lonen

450  

D 85 p. 35 Aanpassing van de manier van afschaffen van de 
crisisbijdrage

D 64 p. 38 Verhoging van de fiscale aftrekbaarheid van 80 tot
100% van de kosten voor de opvang van kinderen
jonger dan 3 jaar 

D 86 
87 

112 

p. 38
p. 44

Hervorming van de personenbelasting:
terugbetaalbaar maken van belastingkredieten voor
kinderen ten laste vanaf 2002

- 74,36 

D 86 
88 

p. 38 Hervorming van de personenbelasting: optrekken 
van het inkomensplafond voor kinderen ten laste 
van alleenstaande ouders vanaf 2002

-  

D 86 
89 

p. 38 Hervorming van de personenbelasting: bijkomende 
toeslag op de belastingvrije som aan eenouder-
gezinnen vanaf 2002

- 50 

D 114 p. 50 Verhoging van het vrijgestelde bedrag aan 
arbeidsinkomsten voor personen met een handicap
van 14.512 EUR tot 17.355 EUR vanaf juli 2002

- 0,01 

Parafiscale maatregelen (voor werknemers) (federale overheid) 
D 141 p. 35 Vermindering van de persoonlijke socialezeker-

heidsbijdragen voor lage lonen vanaf 1 april 2000
voor werknemers in de privésector en vanaf 1 juli
2000 voor contractuelen in overheidsdienst (netto- 
inkomen vermeerderd met maximum 62 EUR)

116,88

D 168 p. 43 Vermindering van de persoonlijke sociale 
zekerheidsbijdragen voor lage lonen vanaf 1
januari 2000 

105 

Maatregelen i.v.m. sociale zekerheid (federale overheid) 

Werking en financiering van de sociale zekerheid 

I 101 p. 42 Stelselmatig opbouwen van reserves in het
Zilverfonds

619,7 

I 116 p. 43 Inhoudelijke, administratieve, juridische en
financiële modernisering van het recht op
bestaansminimum (2001) 

I 117 p. 43 Inhoudelijke, administratieve, juridische en
financiële modernisering van het recht op
bestaansminimum (2002) 

-  

I 38 p. 48 Administratieve vereenvoudiging van de derde-
betalersregeling en sensibilisering voor meer 
gebruik van de derdebetalersregeling 
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(42) Niet uitgevoerd volgens de opvolgingsfiches.
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I 125 p. 62 OCMW’s kunnen ervaringsdeskundigen aanwerven  
1 

0,02 - - 

I 38 p. 48 Administratieve vereenvoudiging van de 
derdebetalersregeling en sensibilisering voor meer 
gebruik van de derdebetalersregeling 

   
(42)

I 125 p. 62 0,02 - - 
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NAP SI 2001-2003 
Bovenminimale bescherming
Vervangingsinkomens
Pensioenen

D 95 p. 42 Welvaartsaanpassing van de (overlevings)-
pensioenen van werknemers en zelfstandigen:
verhoging met 1% vanaf 1 januari 2002 van 
pensioenen die vóór 1993 zijn ingegaan

Werkloosheid
D 149 p. 36 Vanaf 1 juli 2000 wordt het loon gebruikt dat het

voordeligst uitvalt voor de berekening van de
werkloosheidsuitkering in geval van nieuwe
werkloosheid

-  

D 151 p. 36 Vanaf 1 juli 2000 krijgen werklozen die na een 
deeltijdse job terugkeren naar werkloosheid van een 
volledige uitkering als zij de laatste 36 maanden
gedurende tenminste 24 maanden gewerkt hebben

8, 06

D 132 p. 36 Een werkloze kan onder bepaalde voorwaarden een
artistieke activiteit starten of voortzetten met 
behoud van zijn uitkering 

D 157 p. 40 Vanaf januari 2002 geleidelijk optrekken van de 
loongrens in de werkloosheidsverzekering

- 12,39 

D 137 p. 40 Versnellen en versterken (van 44% naar 45% vanaf
1 april 2001) van de verhoging van de uitkeringen 
aan alleenstaande werklozen na 1 jaar werkloosheid

Ziekte- en invaliditeit en arbeidsongevallen en beroepsziekten
D 77

153 
166 
167 

p. 41
p. 54

Hervorming van het stelsel ‘toegestane arbeid’ voor 
zieken en invaliden vanaf 1 januari 2002:
- voor de cumulatieregeling uitkering/

arbeidsinkomen wordt vanaf 1 januari 2002 het 
netto arbeidsinkomen (i.p.v. het brutobedrag) in
aanmerking genomen 

- het arbeidsinkomen dat een uniforme vrijstelling 
aan de basis overschrijdt, wordt gedeeltelijk, 
maar in toenemende mate, in aanmerking 
genomen voor de vermindering van de uitkering 

- 5,2 

D 136 p. 40 Vanaf 1 juli 2002 verlenging van het vaderschaps-
verlof en adoptieverlof tot 10 dagen (uitkering voor
de laatste 7 dagen uitbetaald cf. ziekte en 
invaliditeit) 

- 16,1 
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D 164 p. 41 Integratietegemoetkoming voor personen met een 
handicap: 

- vanaf 1 juli 2001 verhoging van het plafond van
het inkomen van de partner van een persoon met
een handicap voor de berekening van de 
integratietegemoetkoming

- bij overschrijding van het toegelaten inkomen 
wordt de uitkering met de helft (i.p.v. evenredig)
verminderd

4,98  

D 160a 
75a 

p. 41 Toekenning van een maandelijkse forfaitaire 
vergoeding aan reguliere werknemers in de
invaliditeit vanaf 1 januari 2001

3 

D 75b 
160b

p. 54 Vanaf 1 januari 2000 voor de aanvullende 
tegemoetkoming voor hulp van derden:

- verhoging van de aanvullende tegemoetkoming
voor invaliden die in het dagelijkse leven 
andermans hulp nodig hebben

- toekenning aan mensen die 4 maanden 
arbeidsongeschikt zijn 

3,04  
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NAP SI 2001-2003
Aanvullende inkomens 

Ziekteverzekering

D 69 p. 48 100% terugbetaling van borstkankerscreening 
en hepatitis B-screening in het kader van de
ziekteverzekering vanaf 2001 

8,43  

D 66 p. 48 Vanaf 1 mei 2001 verlaging van de remgelden
voor raadpleging bij de huisarts  

8,06  

D 67 p. 48 Vanaf 1 juni 2001 verlaging van de remgelden
voor huisbezoeken voor chronische zieken en
weinig mobiele ouderen 

8,06  

D 76 p. 54 Invoering van de maximumgezondheidsfactuur 
vanaf 1 januari 2001 (stapsgewijs) 

34,69 

Kinderbijslag 
D 142 p. 35 De verhoogde kinderbijslag wordt 6 maand

behouden wanneer een (langdurig) werkloze 
weer werkt (of vervolgens weer werk verliest) 

D 102 p. 43 Het recht op een sociale toeslag voor
kinderbijslag voor langdurige werklozen en
invaliden wordt getrimestrialiseerd (wanneer
het recht verworven is, blijft het verworven 
voor de rest van het lopende kalenderkwartaal
én het volgende kwartaal)
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(43) 2001: 637.159 EUR voorzien, maar 221.109 EUR werd effectief uitgekeerd. Er zijn minder
gevallen dan voorzien.
(44) 2001: 675.481 EUR voorzien, maar slechts 96.242 EUR werd effectief uitgekeerd (minder
gevallen dan voorzien).
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NAP SI 2001-2003 
Minimale bescherming 
 Vervangingsinkomens
Pensioenen

D 93a p. 42 Verhoging van het gewaarborgde
minimumpensioen voor werknemers en
zelfstandigen vanaf 1 juli 2000

142,8 

Invaliditeit en arbeidsongeschiktheid
D 74 p. 54 Verhogen van de minima voor invaliditeit vanaf

1 juli 2002
- 29,62 29,62 

D 161 p. 41 Wegwerken van de verschillen qua minima 
voor invaliditeit bij onregel-matige werknemers 
en zelfstandigen 

14,6 29,6 

Werkloosheid
D 158 p. 41 De minimumuitkering voor werk-lozen met

gezin ten laste wordt verhoogd met 20,6 EUR 
per maand vanaf 1 januari 2001 

11,13 11,13 

D 159 p. 41 De minimumuitkering voor alleen-staande 
werklozen wordt verhoogd met 20,6 EUR vanaf
1 januari 2001 

6,04 6,04 

Aanvullende inkomens  
Kinderbijslag

D 103 p. 43 Meerderjarige jongeren die verder studeren en 
deel uitmaken van het gezin van de aanvrager, 
behouden het recht op gewaarborgde
gezinsbijslag 

0,29  

D 105 p. 43 Invoering van de gewaarborgde kinderbijslag 
voor wezen 

0,22
(43) 

D 104 p. 43 Wanneer kinderen uit een gezin dat
gewaarborgde gezinsbijslag ontving, in een 
instelling geplaatst worden, ontvangen de
ouders een vast bedrag (47 EUR)

0,10
(44) 

D 106 p. 43 Verhoging van de inkomensgrens voor het recht
op gewaarborgde gezinsbijslag sinds 1 juli 2000

D 107 p. 43 Afschaffing van de tussengrenzen voor het
recht op gewaarborgde gezinsbijslag vanaf 1 
oktober 2001

0,04 

(43)

(44)
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Bijstand
D 108a 

109 
p. 43 Verhoging met 2% voor de 

inkomensvervangende uitkering voor personen 
met een handicap (fase 1) vanaf 1 juli 2001

4,53  

D 108b
110 

p. 43 Verhoging met 2 % voor de
inkomensvervangende uitkering voor personen 
met een handicap (fase 2) vanaf 1 januari 2002

- 18 

D 108c 
111 

p. 43 Verhoging met 4% voor het bestaansminimum
en voor de sociale steun (na hervorming van de
regeling voor de opvang van kandidaat-
vluchtelingen) vanaf 1 januari 2002

- 10 

D 96 97
93b 98

p. 42 Invoering van de inkomensgarantie voor ouderen 
(IGO) i.p.v. het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden vanaf 1 juni 2001:
- gelijke behandeling van mannen en vrouwen
- verhoging van de uitkering met 50% voor

alleenstaanden 
- verhoging van de vrijstellingen en aanpassen

van berekeningswijzen 
- verhoging van de IGO met 6,4% 

10,1  

D 94 p. 42 Verhoging van het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden vanaf 1 juli 2000
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(45) Ter beschikking gesteld van de gewesten.
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NAP SI 2001-2003
Activerings- en “make work pay”-maatregelen 
Samenwerkingsakkoorden

Tot 
Fed  29,6 30,5  
Vl 3,02 13,37 
Br 0,06 
D 

 169 
170  
33
32
34 

p. 33 Samenwerkingsakkoord van de
federale overheid, de 
gemeenschappen en de gewesten 
i.v.m. het inschakelingstraject 
voor laaggeschoolde jongeren
(afsluiten van inschakelings-
overeenkomst met uitzicht op 
een startbaan) 

W 2,59 2,6 

Tot 
Fed 82,1 49,2 
Vl 15,0 12,4 
Br 
W 

 126 p. 33 Samenwerkingsakkoord i.v.m.
startbaanovereenkomst (sinds
april 2000) 

D 2,21 
Tot 
Fed 
(45)

173,5 173,5 

Vl 105,7 121,7 
W 18,1 
Br 19,78 

 253 
342  
37 

p. 37 Samenwerkingsakkoord tussen
de federale staat, de gewesten en 
de Duitstalige gemeenschap voor 
de hervorming van programma’s 
tot opslorping van de werkloos-
heid - vereenvoudigen van de
statuten - omzetten naar een 
volwaardig werknemersstatuut D 

 228 
229  

7   
41 

p. 39 Samenwerkingsakkoord sociale 
economie tussen de federale
staat, de gewesten en de
Duitstalige gemeenschap om een 
proportionele vertegenwoor-
diging van de bestaans-
minimumtrekkers binnen het
geheel van werkgelegenheids-
bevorderende maatregelen te
bewerkstelligen door: 

Tot 

(45)
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- verdubbeling van het aantal
gecreëerde arbeidsplaatsen in 
de sociale economie d.m.v. 
financiële stimuli voor 
werklozen, bestaans-
minimumtrekkers en
bijstandsgerechtigden 

- uitbreiding van de begelei-
ding van werkzoekenden 

139 p. 55 Samenwerkingsakkoord i.v.m. 
invoering van 
werkgeversgroepering (=
samenbrengen van bedrijven in
een juridische structuur om
langdurige werklozen en 
bestaansminimumtrekkers ter 
beschikking te stellen van deze
groepering) vanaf 1 oktober 2000 

uitbreiding van de begelei-
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(46) Algemeen werd voor de vermindering van de sociale bijdragen in 2001 3,7 miljard voorzien.
(47) Kostprijs voor het ganse plan +1, +2, +3 volgens NAP werkgelegenheid 2004, p. 105.
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NAP SI 2001-2003
Federale overheid
I 127 p. 34 Gelijkstelling van een startbaanovereen-

komst aan een werkloosheidsperiode voor 
laaggeschoolde jongeren om aanwerving 
na startbaanovereenkomst te stimuleren 
door een vermindering van de werk-
geversbijdrage

57,31  

I 128 
130 

p. 35 Sociale maribel (vermindering van
werkgeversbijdragen in social profit)

314,8 314,8 

I 129 
130 

p. 35 Structurele vermindering van de werk-
geversbijdragen voor de sociale zekerheid

2700 (46)

D 143 p. 35 Toekenning van een eenmalige 
mobiliteitspremie van 743,7 EUR voor 
werkzoekenden die meer dan een jaar
werkloos zijn en werk aanvaarden dat 
omwille van de hoge verplaatsingsduur 
(werktijd en verplaatsingsduur is meer 
dan 12 uur) niet gepast is vanaf 1 juli
2000

2,97  

D 144 p. 35 Toekenning van een premie voor
eenoudergezinnen van 747,7 EUR aan 
langdurig werkloze alleenstaande ouders 
die weer aan het werk gaan (cumuleer-
baar met mobiliteitspremie) vanaf 1 juli 
2000

3,72  

I 146 p. 36 Uitbreiding van het recht op bijdrage-
verminderingen in het voordeelbanenplan
en in +1, +2, +3 plan naar werkgevers die 
een betrekking aanbieden aan personen
die de arbeidsmarkt verlaten hadden, of
aan werklozen die omwille van lang-
durige werkloosheid geschorst zijn of aan 
werkzoekenden van ouder dan 45 jaar die 
minstens 1 jaar werkloos zijn

 87,96 (47)

I 6 140 p. 36
p. 55

Toekennen van een premie van 248 EUR
per maand voor de opleiding en
omkadering van een werknemer bij
tewerkstelling van een bestaansminimum-
gerechtigde of van een gerechtigde op
financiële maatschappelijke hulp

(46)

(47)
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I 133 p. 36 Toekenning van een maandelijkse premie 
van 496 EUR gedurende 24 maanden aan 
een uitzendbureau dat een langdurig
werkzoekende, 
bestaansminimumgerechtigde of
gerechtigde op financiële
maatschappelijke steun in dienst neemt 

I 154 p. 37 Toekenning van een maandelijkse 
activeringspremie van 496 EUR
gedurende een jaar bij tewerkstelling van 
een werkloze die minstens 2 jaar 
werkloos, als deze jonger is dan 45 jaar of 
als deze 45 jaar of ouder is, als die 6 
maand werkloos is

 16,11 

I 125 p. 40 Opstellen van geslachtsneutrale
functieclassificaties en fiscale maaregelen 
voor de werkgevers die deze 
functieclassificaties gebruiken

0,06 

I 135 p. 40 Aanpassing van de arbeidstijd en
arbeidsduurvermindering (wetgeving + 
vermindering van sociale bijdragen voor
de bedrijven die hierop overgaan) 

3,72  

Brussels gewest
I 35 p. 33 500 nieuwe arbeidsplaatsen creëren voor

wie langer dan 6 maanden werkloos is
19,8 

Duitse gemeenschap 
I 60 p. 33 Uitbreiding van de doelgroep van de 

startbaanovereenkomst 
I 61 p. 37 Programma ten voordele van de langdurig

werklozen, de bestaans-minimumtrekkers 
en de 45-plussers 

Vlaanderen 
D 301 p. 40 Omvorming van de aanmoedigings-

premies voor loopbaankrediet en
deeltijdarbeid naar het opleidingskrediet 
en het zorgkrediet om de herintrede van
vrouwen op de arbeidsmarkt en de 
combinatie arbeid-zorg te verbeteren
vanaf 2001

4,42 3,9 

I 238 p. 34 Trajectwerking van de VDAB verder
ontwikkelen 
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(48) Alle maatregelen die in het NAP SI 2001-2003 onder arbeid gepresenteerd worden, worden
onder tewerkstellingsmaatregelen gerekend (behalve voor gezin).444
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NAP SI 2001-2003
Waals gewest 

I 250 p. 33 Uitbreiding van de doelgroep van de 
startbaanovereenkomst tot alle werk-
zoekenden jonger dan 30 jaar 

I 338 p. 34 Trajectbegeleiding via het “plan 
opleiding-inschakeling”: een opleiding
binnen een bedrijf aanbieden aan 8.500 
werkzoekenden

9,42 

Andere tewerkstellingsmaatregelen (48) (niet exhaustief) 

Samenwerkingsakkoorden
13 p. 39 Invoering van sociale clausules in de 

openbare bestedingen 
Federale overheid

I 145 p. 36 Belastingvrij maken van de volledige 
tussenkomst van de werkgever in
abonnementskosten voor het woon-
werkverkeer vanaf het aanslagjaar 2001

I 120 p. 39 Strategisch plan inzake gelijkheid 0,16
I 4 p. 40 Uitwerken van indicatoren over gelijke 

lonen tussen mannen en vrouwen 
0,10 

I 138 p. 51 Omzendbrief om de toegang tot de
arbeidsmarkt voor kandidaat-
geregulariseerden te bevorderen 

I 123 p. 51 Plan ter bestrijding van racisme en elke 
andere vorm van discriminatie 

0,23 

Vlaanderen 
I 254 p. 37 Plan ICT-basisvaardigheden 3,35 
I 249 p. 32 VESOC-actieplan “allochtonen” 6,79 3,85  
I 258 tot

270 
p. 53 Herwaarderen van technisch onderwijs 

en beroepsonderwijs 
Waalse gewest

I 332 p. 32 Opleidingsprojecten voor allochtonen 
I 329 p. 54 Ten laste nemen van vervoerskosten 

zodat zij geen belemmering vormen 
voor de toegang tot de bekwaam-
heidscentra 

I 340 p. 34 Uitbouw van reconversiecellen 1,05 

Franstalige gemeenschap 
I 190 p. 32 Organiseren van lessen Nederlands als 

tweede taal 
I 348 p. 51 Organiseren van integratie- en

alfabetiseringsactiviteiten
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NAP SI 2001-2003

Maatregelen i.v.m. gezin (niet exhaustief)
Duitstalige gemeenschap

I 49 p. 38 Verdubbelen van het aanbod voor
kinderopvang

0,6  

Franstalige gemeenschap 

D 284a p. 38 Voordeeltarieven voor opvang van
kinderen van éénoudergezinnen met een 
laag inkomen toepassen

- - 

I 187 p. 38 Voorwaarden vastleggen voor een
kwaliteitsvolle veralgemeende
buitenschoolse opvang

0,36  

Vlaanderen 

D 285 
286 

p. 40 Verhoging van het budget voor de
thuisopvang van personen ten laste  

13,4 

D 284b p. 38 Een nieuwe ouderbijdragenschaal
uitwerken voor de gesubsidieerde
voorzieningen zodat gezinnen met een 
laag inkomen minder betalen

0,66 

I 279-
282 

p. 38 Plan voor kinderopvang 13

Maatregelen i.v.m menswaardig inkomen (niet exhaustief) 
Federale overheid

I 113 p. 44 Oprichten van een dienst voor
alimentatievorderingen 

Maatregelen i.v.m huisvesting (niet exhaustief) 
Federale overheid

I 79 p. 45 Het btw-tarief voor sociale woningbouw
en sociale vernieuwbouw verlagen 

I 82 p. 52 Bemiddelingscommissies oprichten om
preventief en curatief huurgeschillen aan 
te pakken

Brusselse gewest 

I 23 p. 44 Gecoördineerd inschrijvings- en 
dossierbeheer

I 27 p. 59 De sociale begeleiding van huurders van 
de socialehuisvestingsmaatschappijen 
versterken

0,69 

Duitse gemeenschap 

I 47 p. 46 Toekenning van subsidies aan vzw’s die 
voor de eigenaar instaan voor het
onderhoud en de regelmatige betaling
van huurgelden 

0,02 

Vlaanderen 

D 241 p. 46 Systeem van huursubsidies herzien 

I 242 p. 46 Uitbouw en ondersteuning van de sociale 
verhuurkantoren  

I 239 p. 45 Uitbreiding van het aanbod aan sociale 
huurwoningen 
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Waalse gewest
I 317 p. 46 Leegstaande woningen inschakelen op de 

huurmarkt door socialeimmobiliën-
kantoren te ontwikkelen 

1,7 

I 316 p. 45 Meerjarenplan voor campingbewoners 0,17

Maatregelen i.v.m. onderwijs (niet exhaustief) 
Duitstalige gemeenschap

I 55 p. 55 Ondersteunende maatregelen uitwerken 
voor vreemdelingen met taalproblemen 

I 54 p. 56 De integratie van leerlingen met een 
handicap in het reguliere onderwijs 
bevorderen 

Franstalige gemeenschap 
D 189 

215 
p. 46 Optrekken van de grensbedragen voor

studiebeurzen met 14,5% 
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(49) Voor het secundair onderwijs.
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NAP SI 2001-2003
D 192 p.47 Mensen zonder papieren worden 

vrijgesteld van het inschrijvingsgeld voor 
hoger onderwijs voor studenten van
buiten de Europese Unie

I 193-
198 

p. 47 Positieve discriminatie van nieuwkomers 9,16 (49) 

I 204 
205 

p. 48 Het opstarten van brugklassen voor
nieuwkomers 

0,41 0,61 

I 206 p. 48 Studie over schoolkosten in het lager 
onderwijs

0,01  

I 207 p. 48 Studie over de toegang tot prescolair
onderwijs

0,06  

Vlaanderen 
D 256 p. 46 Optimalisering van studietoelagen basis, 

secundair en hoger onderwijs (joker-
beurzen) 

52,3 67,97 72,56 

D 255 p. 47 Gratis schoolzwemmen in het lager 
onderwijs

3,94 3,94 3,94 

Maatregelen i.v.m gezondheid (niet exhaustief) 
Federale overheid

I 62 p. 61 Kwalitatieve evaluatie van de toeganke-
lijkheid van de gezondheidszorg

Duitstalige gemeenschap
I 45 p. 57 Basiskooklessen organiseren 0,03 
D 44 p. 48 Medefinanciering van onkosten door

ziekte voor personen die zwaar ziek zijn 
en die onvoldoende gedekt zijn door de 
ziekteverzekering 

0,04  

Franstalige gemeenschap 
I 188 p. 58 Aandacht voor gezondheid versterken in

probleemwijken
Vlaanderen 

I 276 p. 49 Uitbreiden van het aanbod aan centra 
voor borstkanker-screening 

2,84  3,20 

D 274 p. 48 Organiseren van een zorg-verzekering
om niet-medische kosten van 
zorgbehoevenden te dekken vanaf 1 
oktober 2001

D 275 p. 49 Uitbreiding van de gratis vaccinatiekorf 
I 290 p. 57 Opstellen van een gelijkekansen-decreet 

(49)
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Fiscale maatregelen (met impact op het inkomen van een huishouden) 
Federale overheid

D 23 Fiscale aftrekbaarheid van opvangkosten van 
kinderen van 3 tot 12 jaar verbeteren

D 25 Fiscaal stimuleren van de opvang in het gezin van 
bepaalde oudere zorgafhankelijke personen vanaf
het aanslagjaar 2006 door een deel van hun
pensioen niet in aanmerking te nemen voor de 
berekening van hun netto bestaansmiddelen en 
door een bijkomende verhoging van de belasting-
vrije som indien die personen ten laste zijn

- - 

D 55 Mogelijke negatieve gevolgen van de verhoging
van de pensioenen tegengaan zodat men het
WIGW-statuut niet verliest 

D 156 Het belastingkrediet voor zelfstandigen en mee-
werkende echtgenoten met een laag inkomen 
optrekken

D 177 Aanschaf van ICT-apparatuur en internet fiscaal 
aantrekkelijker maken voor personen (en voor 
bedrijven) 

D 245 Fiscale stimulansen om woningbezit en renovatie
te bevorderen 

2 

Waals gewest 
D 24

26 
“Vermindering belasting gezinnen”  
- afschaffing belasting op huisvuil
- vermindering kijk- en luistergeld en uitbreiding 

van het vrijstellingsgebied tot de gerechtigden
op het leefloon, op de maatschappelijke dienst-
verlening of op een gewaarborgd minimum-
pensioen, op de psychiatrische verzorgings-
tehuizen en op de rustoorden voor bejaarden, en
op sommige instellingen actief in de
jeugdbescherming, in de kinderopvang, in de
hulp voor gezinnen in moeilijkheden en in de
begeleiding, de opleiding, de inschakeling van 
personen met een handicap 

50 
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(50) Deze maatregel werd later omgezet in de werkbonus. 
(51) In de praktijk werd de werkbonus pas ingevoerd vanaf 1 januari 2005.
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- uitbreiding van de vrijgestelde schijf van de 
successierechten in rechte lijn tussen echt-
genoten en wettelijke samenwonenden voor de
rechthebbenden wier deel 125.000 EUR niet
overschrijdt

- forfaitaire verminderingen van 125 of 250 EUR
in plaats van de vroegere verminderingen inzake 
onroerende voorheffing op woonhuizen voor
persoon ten laste en/of met een handicap 

Parafiscale maatregelen (met betrekking tot de werknemers) (federale overheid) 
D 52 Verlaging van het bedrag van de te betalen 

persoonlijke bijdragen en uitbreiding van het aantal 
werknemers dat in aanmerking komt vanaf 1
januari 2003 (50)

164,32

D 156 Invoering van de werkbonus vanaf 
1 januari 2004 om een financieel voordeel
Voor de lage inkomens boven op het netto-uurloon
te creëren. De werkbonus dooft geleidelijk uit 
Naarmate het arbeidsinkomen stijgt. 

- - 

(50)

(51)
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(52) Voor de werkloosheidsverzekering.
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NAP SI 2003-2005
Maatregelen i.v.m. sociale zekerheid (federale overheid) 
Werking en financiering van de sociale zekerheid 
I 13 OCMW’s stimuleren om zich aan te sluiten bij de 

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
D/I 63 Verdere uitvoering van het Kafkaplan om een 

toegankelijke en klantvriendelijke sociale 
bescherming te bewerkstelligen:
- vanaf 1 januari 2003 automatische toekenning

van pensioenen voor uitkeringstrekkers 
- automatische toekenning van een gratis 

abonnement van de Lijn aan personen met een 
handicap automatisch verrekenen van de 
heffing op waterverontreiniging 

- automatische toekenning van gewaarborgde 
gezinsbijslag voor rechthebbenden op het
leefloon 

D 112 Invoering van een sociaal statuut voor erkende en
gesubsidieerde onthaalouders (10.000)

6,29 (53)

D 56 De inkomensgrens voor een persoon ten laste 
verhogen om negatieve gevolgen voor
gezinshoofden ten gevolge van een verhoging van
uitkeringen (pensioenen, arbeidsongeschiktheid, 
e.a.) te vermijden 

Bovenminimale bescherming
Vervangingsinkomens
Pensioenen
D 54 Welvaartsaanpassing van de laagste pensioenen

op 1 januari 2003: Pensioen ingegaan vóór 1993: 
+ 1%; in 1993: + 2%; in 1994: + 2%;  
in 1995: + 2% 

(52)
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D 57 De inkomensgrenzen voor de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden vanaf 1 januari 2003
verhogen tot het minimumpensioen voor
werknemers (36.500 mensen krijgen tot 170 EUR
meer per maand) 

Werkloosheid
D 156 Invoering van de inkomensgarantie-uitkering 

voor deeltijds werkenden
D 59 Sociale correcties invoeren voor specifieke 

groepen bij de werkloosheidsvergoedingen:
- voor werklozen die werkloos worden na een

tewerkstelling in een beschutte werkplaats 
(algemeen regime) 

- voor jongeren met recht op wacht-uitkering
(maar die niet voldoen aan de voorwaarden
van de recht-openende studies) 

0,4 1 

Ziekt  en invaliditeit en arbeidsongevallen en beroepsziekten 
D 53 Welvaartsaanpassingen voor de periode 2005-

2007: 
- aanpassing van de loonplafonds van arbeids-

ongevallen en beroepsziekten naar het niveau
van invaliditeit, en van invaliditeit, arbeids-
ongevallen en beroepsziekten met +2% in
2005

- aanpassing van de uitkeringen voor pensioe-
nen, beroepsziekten, arbeidsongevallen en
invaliditeit voor uitkeringen van 8 jaar en
ouder in 2005, 7 jaar in 2006 en 6 jaar en 
ouder in 2007

- verhoging van de vergoedingsplafonds voor
invaliditeit zodat gezinshoofden 65% van het
gederfde loon ontvangen en alleenstaanden 
50% 

- - 
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NAP SI 2003-2005
Aanvullende inkomens 
Ziekteverzekering 

D 55 Ziekteverzekeringsdrempels optrekken om
mogelijke negatieve gevolgen van de welvaarts-
aanpassing van de pensioenen tegen te gaan zodat
men het WIGW statuut niet verliest

D 266 - Uitbreiden van de tussenkomst van de
maximumgezondheidsfactuur naar zelfstandigen
in het kader van een verplichte verzekering 
tegen kleine risico’s, naar kosten van materialen 
en van ziekenhuisopnames van lange duur

- Beperken van het aanrekenen van bijkomende 
kosten door ziekenhuizen voor het gebruik van
materialen 

D 267 Uitbreiding van het pakket van terugbetaalde
zorgen (o.a. tandheelkunde, kinesitherapie, 
rolstoelen) 

Kinderbijslag 
D 60 Toekenning van een forfaitaire toeslag aan de

ouders van wie de kinderen geplaatst werden bij
particulieren onder bepaalde voorwaarden 

D 61 Hervorming van de verhoogde kinderbijslag voor
kinderen met een handicap vanaf 1 mei 2003 
(voorlopig nog enkel voor de kinderen geboren na
1 januari 1996) 

Minimale inkomensbescherming 
Vervangingsinkomens
Pensioenen

D 54 Verhoging van de pensioenen van personen die 
ondanks een volle loopbaan van 40 of 45 jaar 
maar een minimumpensioen genieten (5 à 600.000
gepensioneerden) 

D 55a - Tegengaan van mogelijke negatieve gevolgen
van de welvaartsaanpassing van de pensioenen 
zodat men het WIGW statuut niet verliest

- Versoepeling van de toegang tot het minimum-
pensioen voor gepensioneerden met een 
gemengde loopbaan als zelfstandige en als 
werknemer. Vanaf 1 april 2003 hebben zij recht 
op een minimumpensioen voor zelfstandigen
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p p g
(meer dan 61.000 gepensioneerden krijgen nu
een volwaardig pensioen) 

D 55b De minimumpensioenen voor werknemers,
zelfstandigen en ambtenaren verhogen vanaf 1 
april 2003

Aanvullende inkomens 
Kinderbijslag 

D 60 Gewaarborgde kinderbijslag voor kinderen die 
opgroeien in een gezin met leefloon (zonder 
beïnvloeding van eventuele rechten die kunnen
geopend worden namens rechthebbenden buiten 
het gezin) (10.125 kinderen) 

Bijstand
D 55c Verhoging van het bedrag van de inkomens-

garantie voor ouderen met 3,4% (voor ongeveer 
80.000 mensen) 

D 79 De bedragen van het leefloon gradueel verhogen:
1% op 1 oktober 2004, 1% op 1 oktober 2006, 
2% op 1 oktober 2007

- 
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NAP SI 2003-2005
Activerings- en “make work pay”-maatregelen 
Federale overheid

108 200.000 nieuwe banen creëren tegen het einde van
de legislatuur (2007) via verlaging van de lasten 
voor doelgroepen, werkbonus, opleiding,
herstructureringen, dienstencheques, individuele 
omkadering bij het inschakelingsproject, controle
van de beschikbaarheid van werkzoekenden, 
jobcreatie in de sociale economie e.a. 

I 235 Patronale bijdrageverminderingen. Structurele 
vermindering (forfaitaire vermindering van de 
sociale bijdragen voor alle werknemers) en 
doelgroepverminderingen (forfaitaire vermindering
voor jongeren, ouderen, langdurig inactieven, 
arbeidsduurherverdeling en startende ondernemers) 

I 236 Versterken van de vermindering en verhoging van
de loongrens (uitbreiden tot arbeidsinkomens 
beneden de 1.956 EUR bruto) voor de 
vermindering van de werkgeversbijdragen voor de 
allerlaagste inkomen. 

179 

I 236 Verhoging van de structurele verlaging door
bijkomende korting van de patronale bijdragen 
vanaf een loon van 12.000 EUR bruto. Vanaf 1 
januari 2004 een vermindering van 1,73
procentpunt. Vanaf 1 januari 2005 een 
vermindering van 6 procentpunt op het
bijdragepercentage.  

79 279 

I 237 Vermindering van de werkgeversbijdragen voor de 
sociale zekerheid van 50 tot 75% en in bepaalde 
gevallen een activeringspremie van 500 EUR bij 
aanwerving van mensen uit gemeenten met een 
hoge werkloosheidsgraad met een leefloon of
werkloosheidsuitkering door gemeenten, ocmw’s, 
vzw’s, openbare vastgoedmaatschappijen van 
sociale huisvestingsmaatschappijen, sociale-
woningbureaus of vennootschappen met een
sociaal oogmerk.  

0,85 
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I 238 Een activeringspremie toekennen aan de bedrijven
voor inloopbanen (alternerend werken-leren) in de
industrie en dienstensector 

I 239 - Totale vrijstelling van werkgeversbijdragen (bij 
+45-jarigen voor onbeperkte termijn) bij nieuwe
tewerkstelling van preventie- en veiligheids-
personeel via een gewone arbeidsovereenkomst

- Activering van 500 tot 900 EUR bij nieuwe
tewerkstelling van preventie- en veiligheids-
personeel 

I 240 25.000 buurt- en nabijheidsdiensten creëren.
Invoering van de dienstencheques vanaf 1 januari
2004

-  

Brusselse gewest 
I 154 In het kader van het Rosettaplan: toekenning van 

aanmoedigingspremies aan bedrijven en
opleidingsorganisaties die op sectoraal niveau
alternerende tewerkstellings- en opleidingstrajecten 
uitwerken 

Duitstalige gemeenschap
D 155 15 laaggeschoolde jongeren worden deeltijds 

tewerkgesteld en volgen deeltijds opleiding in het
kader van het Rosettaplan 

0,32 0,32 

I 176 Samenwerkingsakkoord tussen de OCMW’s en de 
dienst voor arbeidsbemiddeling: individueel traject
voor inschakeling in de arbeidsmarkt en
samenleving 

Vlaanderen 
I 136 Verdere uitbouw van invoegbedrijven en

afdelingen (degressieve loonsubsidie) 
I 153 Verbeteren van knelpunten van het WEP+-

programma 
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Waalse gewest
I 139 Herdefiniëring van de doelgroep van de

inschakelingsbedrijven en invoeren van de sociale 
begeleiding 

 2,8 

I 169 Decreet betreffende de erkenning en de 
subsidiëring van de instellingen van
sociaalprofessionele inschakeling en van de
bedrijven voor vorming door arbeid
(beroepsopleiding voor laaggeschoolden)

8, 23

NAP SI 2003-2005
I 170 Nieuw decreet in verband met trajectbegeleiding 

met o.a. inschakelingskrediet
I 241 Opleidingscheques bij het starten van een 

onderneming  
1,10 0,40 0,60 

I 242 Goedkeuring van een besluit ter uitvoering van de 
dienstencheques 

8,18  

D 243 Hervorming van de programma’s tot bestrijding
van werkloosheid

Andere tewerkstellingsmaatregelen (niet exhaustief) 
Federale overheid
I Afschaffing van de stempelcontrole 

I 109 Ondernemingen stimuleren om diversiteitsplannen 
op te stellen en de toegang tot het openbaar ambt
voor vreemdelingen verbeteren

I 204 Ondernemingen stimuleren om meer mindervalide 
werknemers in dienst te nemen  

I 209 Wet ter bestrijding van discriminatie 

I 224 Oprichting van het instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen  

I 231 Ontwerp van besluit om minimale criteria vast te
stellen voor sexeneutraliteit inzake functie-
classificaties (en dit fiscaal aantrekkelijker te 
maken) 

p p g gg
NAP SI 2003-2005
I 170 Nieuw decreet in verband met trajectbegeleiding 

met o.a. inschakelingskrediet
I 241 Opleidingscheques bij het starten van een 

onderneming  
1,10 0,40 0,60 

I 242 Goedkeuring van een besluit ter uitvoering van de 
dienstencheques 

8,18  

D 243 Hervorming van de programma’s tot bestrijding
van werkloosheid

Andere tewerkstellingsmaatregelen (niet exhaustief) 
Federale overheid
I Afschaffing van de stempelcontrole 

I 109 Ondernemingen stimuleren om diversiteitsplannen 
op te stellen en de toegang tot het openbaar ambt
voor vreemdelingen verbeteren

I 204 Ondernemingen stimuleren om meer mindervalide 
werknemers in dienst te nemen  

I 209 Wet ter bestrijding van discriminatie 

I 224 Oprichting van het instituut voor de gelijkheid van 
vrouwen en mannen  

I 231 Ontwerp van besluit om minimale criteria vast te
stellen voor sexeneutraliteit inzake functie-
classificaties (en dit fiscaal aantrekkelijker te 
maken) 
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Brusselse gewest 
I 115 De BGDA opent een tweede “Huis voor Kinderen” 

voor werkzoekenden 
I 174 De BGDA zet een nieuwe dienst op die syste-

matisch bedrijven screent om werkaanbiedingen te 
verzamelen  

Franstalige gemeenschap 
I 111 Oprichting van een Fonds voor pedagogische

uitrusting van het technisch en beroepsonderwijs
I 116 Coördinatie van de acties van de verschillende 

bevoegdheidsniveaus om een samenhangend 
kindvriendelijk beleid en een kwaliteitsvolle 
kinderopvang te bewerkstelligen 

0,17 0,6 2,05 

Vlaanderen 
I 110 Ter beschikking stellen van sectorconsulenten en

diversiteitsmanagers aan sectoren die een actieplan 
ontwikkelen om knelpunten op de Vlaamse 
arbeidsmarkt te bestrijden

I 137 Vlaamse actieplannen lokale diensteneconomie

D 159 Werkzoekenden kunnen voordelig de trein nemen 
om te solliciteren

I 160 Ontwerp van decreet inzake de titel van beroeps-
bekwaamheid om elders of eerder verworven
competenties te valideren  

I 167 Inburgeringsdecreet

Waalse gewest
I 114 Tegemoetkoming voor 80% in de investeringen

van de werkgevers voor de opvang van kinderen
van personeel vanaf januari 2004

I 140 Structuren ondersteunen die microkredieten 
toekennen 

0,02 

I 141 KMO’s sensibiliseren om waarden als duurzame 
ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord
ondernemen in hun dagelijks beheer te integreren

0,5 

I 189 Uitschrijven van een wedstrijd voor het informa-
tiseren van bibliotheken

0,07 0,23 0,79 
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NAP SI 2003-2005
Maatregelen i.v.m. gezin (niet exhaustief)
Federale overheid
I 27 Het parlement richt een subcommissie familierecht 

o.a. voor het recht op co-ouderschap, de adoptie 
door paren van hetzelfde geslacht,… 

I 23 Organisatie van de Staten-generaal van het gezin 
Franstalige gemeenschap 
I 26 Erkenning van de “Services-lien” en ontwikkelen 

van een wettelijk kader waardoor gedetineerde
ouders in contact kunnen blijven met hun kinderen

0,03 0,11 0,37 

Maatregelen i.v.m. justitie (federale overheid) (niet exhaustief) 
I 36 Uitbreiding van de juridische bijstand: versoepelen 

van de inkomensvoorwaarden, evalueren van het
puntensysteem voor advocaten voor tussenkomsten

I 37 Modernisering van de wet op de jeugdbescherming 

I 39 Bepalingen van de omzendbrief betreffende het
verblijfsstatuut van de slachtoffers van mensen-
handel worden opgenomen in de Belgische 
wetgeving

Maatregelen i.v.m. cultuur, sport en vrijetijdsbesteding (niet exhaustief) 
Franstalige gemeenschap 
I 43 Decreet ter erkenning en subsidiëring van lokale

sportcentra 
- 0,1 0,2 

I 45 Kunstsensibiliseringsprogramma in de plaatsen voor 
kinderopvang

Vlaanderen 
I 49 Uitvoeringsbesluiten uitwerken van het decreet

‘Toerisme voor Allen” en het steunpunt Vakantie-
participatie als permanente cel bij Toerisme 
Vlaanderen installeren 
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Maatregelen i.v.m. menswaardig inkomen (niet exhaustief) 
Federale overheid
I 72 De wet op collectieve schuldenregeling verbeteren

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie 
I 17 Een folder opstellen om OCMW-cliënten te

informeren over hun rechten en plichten, over de 
doelstellingen en de opdrachten van het OCMW en
de toekenningsvoorwaarden van het leefloon tegen 
2004

0,06 

Waals gewest 
I 77 Consumentenscholen oprichten 0,23 

I 21 Ontwikkeling van een sociaal beleid bij decreet met
o.a. erkenning van privé en openbare “diensten voor
sociale integratie”, intercommunale sociale 
steunpunten en de oprichting van een gewestelijk 
forum voor sociale insluiting

4,3 

Maatregelen i.v.m. onderwijs (niet exhaustief) 
Franstalige gemeenschap 
I 82 Nieuw decreet invoeren om positieve discriminatie 

te stimuleren (o.a. oprichting van een buurt-
reguleringsorgaan) 

11,99 12,19 12,38 

I 86 Veralgemening van de psychomotoriek in het
kleuteronderwijs 

0,48 1,7 5,82 

D 93 Kosteloosheid van het verplicht onderwijs waar-
borgen door geleidelijke afschaffing van bepaalde
kosten (copies, schoolagenda,…) 

D 94 De schoolkosten verminderen: schooltoelagen voor
secundair en hoger onderwijs herzien en behoud van 
studietoelage voor beursstudenten die een jaar over-
doen, invoeren

 0,65 2,04 
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NAP SI 2003-2005
Vlaanderen 

D/I 88 89
90 

Financiële drempels in het basisonderwijs, secundair
onderwijs en hoger onderwijs wegnemen:
- complementariteit van studiefinanciering en 

studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs  
- budgettaire prioriteiten voor het basis- en

secundair onderwijs herzien
I 99 Uitvoering van het vernieuwde beleid gelijke

onderwijskansen in 2003 (realisatie van het recht op
inschrijving, opstart van de commissie 
leerlingenrechten en van lokale overlegplatforms in
basis- en secundair onderwijs en de aanstelling van 
zorgcoördinatoren in het basisonderwijs) 

Samenwerkingsakkoord
106 In Franstalig België het gealfabetiseerde publiek 

verdubbelen tot 20.000 in 2010
5 5 5 

Maatregelen i.v.m. huisvesting (niet exhaustief) 
Federale overheid
D 18 Uitbreiding van de rechthebbenden op een 

installatiepremie 
13,2 

I 252 De huurwet evalueren 

Brusselse gewest 
I 256 Overlegorganen bij de socialehuisvestings-

maatschappijen oprichten 
Vlaanderen 
I 15 Het recht op minimumlevering inzake elektriciteit

garanderen
I 249 Bijkomende erkenning van sociale verhuurkantoren

I 248 15.000 bijkomende sociale huurwoningen creëren

Waalse gewest
I 260 Hervorming van de wetgeving m.b.t. opvangcentra 

voor volwassenen 

88
89
90 
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I 245 Meerjarig actieplan voor permanente huisvesting op
een kampeerterrein 

Maatregelen i.v.m. Gezondheidszorgen (niet exhaustief) 
Federale overheid
I 286 Een Belgisch waarnemingscentrum voor drugs en

drugsverslaving oprichten 
I 268 De eerstelijnszorg bevorderen 
I 263 Een federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg

oprichten 
4,2 4,2 4,2 

Brusselse gemeenschappelijke gemeenschapscommissie 
I 275 Organisatie van een campagne voor

borstkankerscreening 
0,05 

Franstalige gemeenschap 
I 279 De rol van ONE (Office de la Naissance et de

l’Enfance) versterken
0,06 0,2 0,69 

I 277 Verbetering van medische preventieprogramma’s 0,14 0,48 1,63 
Vlaanderen 
D 271 Het doelpubliek van de zorgverzekering uitbreiden
Maatregelen i.v.m. participatie (niet exhaustief) 
Federale overheid
I 1 Het steunpunt tot Bestrijding van Armoede, 

Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting wordt 
versterkt en verzelfstandigd

I 2 Organiseren van een breed maatschappelijk debat
over armoede en sociale uitsluiting naar aanleiding 
van tien jaar na het Algemeen verslag over de
armoede 

Vlaanderen 
I 3 Decreet Armoedebestrijding 1,17 1,58 1,98 

I 16 Waarborgen van een minimumaanbod aan openbaar
vervoer en verplaatsingsmogelijkheden  

25  
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Omschrijving in het NAPincl. Budget op jaarbasis in miljoen EUR

Nr. Pagina Beschrijving maatregel 2001 2002 2003

Franse gemeenschap 

284 p. 38
Voordeeltarieven toepassen voor de opvang van 
kinderen van éénoudergezinnen met een laag
inkomen

189 
215 p. 46 Verhoging van de grensbedragen voor

studiebeurzen met 14,5% 

192 p. 47
Mensen zonder papieren worden vrijgesteld van 
het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs voor
studenten van buiten de Europese Unie

Vlaanderen 

283 p. 38

Uitwerking van een nieuwe ouderbijdragen-
schaal voor de gesubsidieerde voorzieningen
zodat gezinnen met een laag inkomen minder
betalen

0,66 

285 
286 p. 40 Verhoging van het budget voor de thuisopvang

van personen ten laste 
13,4  

301 p. 40

Omvorming van het stelsel van de 
aanmoedigingspremies voor loopbaankrediet en
deeltijdarbeid naar het opleidingskrediet en het 
zorgkrediet om de herintrede van vrouwen op de 
arbeidsmarkt en de combinatie zorg-arbeid te 
verbeteren

4,42 3,9 

274 p. 48
Organiseren van een zorgverzekering om niet-
medische kosten van zorgbehoevenden te
dekken vanaf 1 oktober 2001 

275 p. 49 Uitbreiding van de gratis vaccinatiekorf 

256 p. 46
Optimalisering van studietoelagen voor het
basis-, secundair en hoger onderwijs (joker-
beurzen) 

52,3 67,97 72,56 

241 p. 46 Herzien van het systeem van huursubsidies 
255 p. 47 Gratis schoolzwemmen in het lager onderwijs 3,94 3,94 3,94 

 Duitstalige gemeenschap 

44 p. 48
Medefinanciering van onkosten door ziekte voor
personen die zwaar ziek zijn en die onvoldoende
gedekt zijn door de ziekteverzekering 

0,04  
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Omschrijving in het NAPincl. Budget op jaarbasis in miljoen EUR
Nr.  Beschrijving maatregel 2001 2002 2003
Vlaanderen 

88 
89 
90 

Financiële drempels in het basisonderwijs, secundair
onderwijs en hoger onderwijs wegnemen:
- complementariteit van studie-financiering en
studentenvoorzieningen in het hoger onderwijs  
- budgettaire prioriteiten voor het basis- en secundair 
onderwijs herzien 

271  Het doelpubliek van de zorgverzekering uitbreiden 

159 Werkzoekenden kunnen voordelig de trein nemen om te
solliciteren

Franse gemeenschap

93 
Kosteloosheid van het verplicht onderwijs waarborgen door
geleidelijke afschaffing van bepaalde kosten (copies, 
schoolagenda,…) 

94 

Verminderen van de schoolkosten: herzien van de 
schooltoelagen voor secundair en hoger onderwijs en
behoud van studietoelage voor beursstudenten die een jaar
overdoen 

0,65 2,04 
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UITBREIDING VAN DE SOCIALE DIMENSIE
VAN DE LISSABON-STRATEGIE*
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Verenigde Staten

INLEIDING

Dit artikel wil een discussie tot stand brengen over de manieren waarop de sociale
dimensie van de Lissabon-strategie kan worden uitgebreid. De klemtoon ligt op de
vraag hoe de conclusie van de voorjaarsbijeenkomst 2007 van de Europese Raad,
namelijk dat “in de Lissabon-agenda meer rekening zou moeten worden gehouden
met de gemeenschappelijke sociale doelstellingen van de lidstaten”, het best ten
uitvoer kan worden gelegd. In het eerste deel wordt een reeks argumenten aange-
haald ten gunste van een uitbreiding van de sociale dimensie van de Lissabon-strate-
gie, gebaseerd op de ervaring van de voorbije twee jaar met de Geïntegreerde richt-
snoeren voor groei en werkgelegenheid en de Nationale Hervormingsprogramma’s.
In het tweede deel worden bekommernissen omtrent het vooruitzicht van een uit-
breiding van de sociale dimensie van de Lissabon-strategie onder de loep genomen.
In het laatste deel komen drie beleidsopties voor de uitbreiding van de sociale
dimensie van de Lissabon-strategie aan bod: (1) zowel de Gemeenschappelijke doel-
stellingen van de EU als de Open coördinatiemethode op het gebied van sociale
bescherming en sociale inclusie (OCM/SBSI) volledig opnemen in de Geïntegreerde
richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid en de Nationale hervormingsprogram-
ma’s voor 2008-2010; (2) aan de Geïntegreerde richtsnoeren een nieuw sociaal
hoofdstuk toevoegen, maar tegelijkertijd de OCM/SBSI behouden als een aparte pro-
cedure voor beleidscoördinatie en verslaggeving, gebaseerd op de gemeenschap-
pelijke doelstellingen van de EU voor sociale cohesie/inclusie; en (3) de bestaande
structuur van de Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid en
OCM/SBSI ongewijzigd laten, maar wel de regelingen voor “feeding-in” en “feeding-
out”** op nationaal en Europees niveau verbeteren. Na de voor- en nadelen van elk
van deze opties te hebben overwogen, beveelt dit artikel optie 2 (“gedeeltelijke
opname”) aan als de meest veelbelovende benadering om de sociale dimensie van

* Artikel opgesteld voor een presentatie tijdens een informele vergadering van het Comité voor
sociale bescherming van de EU, in Erfurt, Duitsland, 23 mei 2007.
** “Feeding in”: wijze waarop de gestroomlijnde sociale bescherming en inclusie bijdragen aan de
Lissabon-doelstellingen; “feeding out”: wijze waarop Lissabon bijdraagt aan de sociale bescherming
en sociale inclusie.
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de Lissabon-strategie uit te breiden en tegelijkertijd de zichtbaarheid en autonomie
van de Europese socialebeleidscoördinatie te behouden. Bij wijze van conclusie
wordt een aantal organisatorische veranderingen voor de Geïntegreerde richtsnoe-
ren en Nationale hervormingsprogramma’s voorgesteld met de bedoeling om de
integriteit en doeltreffendheid van de OCM/SBSI te vrijwaren en tegelijkertijd een
aantal problemen op te lossen waarmee de herziene Lissabon-strategie te kampen
heeft, vooral dan ten opzichte van de Europese Werkgelegenheidsstrategie.

1. WAAROM DE SOCIALE DIMENSIE VAN DE LISSABON-STRATEGIE MOET WORDEN
UITGEBREID

1.1. POLITIEK ENGAGEMENT
Sinds 2005 heeft de Europese Raad herhaaldelijk bevestigd dat een grotere sociale
cohesie en de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting de voornaamste doelstellin-
gen blijven van de Lissabon-strategie. Nochtans kwam dit politieke engagement aan-
gaande de sociale dimensie van de Lissabon-strategie niet tot uiting in de richtsnoe-
ren die de lidstaten kregen om hun Nationale hervormingsprogramma’s (NHP’s)
voor te bereiden, noch in de beoordeling van de NHP’s zelf. Symbool voor deze
leemte was het werkdocument van de diensten van de Commissie van mei 2006
over “Samen werken voor werkgelegenheid en groei: verdere stappen voor de
implementatie van de herziene Lissabon-strategie”, (1) waarin op geen enkele
manier wordt verwezen naar de doelstellingen inzake sociale cohesie/inclusie bij
het uitwerken van een dwingend stappenplan voor de Voortgangsrapporten van de
lidstaten en van een methodologisch kader voor de beoordeling ervan. Tijdens zijn
voorjaarsbijeenkomst van 2007 benadrukte de Europese Raad dienovereenkomstig
dat “in de Lissabon-agenda meer rekening dient te worden gehouden met de
gemeenschappelijke sociale doelstellingen van de lidstaten om ervoor te zorgen dat
de burgers van de Unie de Europese integratie blijven steunen”.

1.2. BEPERKTE DOELTREFFENDHEID VAN “FEEDING-IN” EN “FEEDING-OUT”
Volgens de conclusies van de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad van 2006
werd de herziene Lissabon-strategie ontworpen om te voorzien in “een kader
waarin het economische, werkgelegenheids- en sociale beleid elkaar aanvullen,
ervoor zorgend dat er tegelijkertijd vorderingen worden gemaakt inzake het schep-
pen van arbeidsplaatsen, concurrentievermogen en sociale cohesie, in naleving van
de Europese waarden”. Deze wederzijds uitbreidende dynamiek binnen de herziene
Lissabon-strategie wordt verondersteld te worden bereikt door een wederkerige
relatie tussen de gestroomlijnde Open coördinatiemethode op het gebied van
sociale bescherming en sociale inclusie (OCM/SBSI) en de Geïntegreerde richt-
snoeren voor groei en werkgelegenheid, zowel op nationaal als op Europees niveau,

(1) SEC, p. 619, 24.05.2006, Brussel, 2006.
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waarbij de eerstgenoemde “invoert” (“feed in”) in groei- en werkgelegenheidsdoel-
stellingen, terwijl de laatstgenoemde “uitvoeren” (“feed out”) om de doelstellingen
inzake sociale cohesie te doen vorderen.

Uit de ervaring met de werking van de herziene Lissabon-strategie tijdens de eerste
twee jaar (2005-2006) blijkt echter dat de doeltreffendheid van deze elkaar verster-
kende werking van de sociale, economische en werkgelegenheidsdimensie echt wel
beperkt is gebleven, met grote verschillen tussen de lidstaten. In de Implementatie-
rapporten van 2006 over de nationale hervormingsprogramma’s (IRNHP) bijvoor-
beeld namen slechts tien lidstaten doelstellingen voor sociale cohesie/inclusie op
(met inbegrip van gendergelijkheid) (2) als een van hun nationale prioriteiten of ver-
wezen er uitgebreid naar, terwijl de overige – de OMC-nationale rapporten over de
strategieën voor sociale bescherming en sociale inclusie (NRSSPSI) die de maand
tevoren werden ingediend, slechts beknopt vermeldden (9 LS) – exclusief verwezen
naar inschakeling op de arbeidsmarkt (4 LS); of helemaal geen gewag maakten van
sociale cohesie (4 LS, waaronder één waarvan de Commissie in haar Jaarlijkse Voort-
gangsrapport oordeelt dat hij “uitstekende vorderingen maakt” wat de Lissabon-
doelstellingen betreft). Er zijn ook slechts weinig rechtstreekse koppelingen tussen
de doelstellingen voor sociale cohesie/inclusie en de plannen van de lidstaten voor
het gebruik van structuurfondsen, die worden verondersteld steeds meer aan de
Lissabon-agenda te zijn gebonden, en goed zijn voor 60-75% van de uitgaven. Verder
waren er tot nog toe slechts weinig sporen van een duidelijke “feeding-out” van de
Geïntegreerde Richtsnoeren en NHP’s naar de OCM/SBSI, bijvoorbeeld door syste-
matische impactbeoordelingen van de huidige of geplande effecten van het
economische en werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten op de resultaten inzake
sociale cohesie/inclusie. Op Europees niveau kreeg de Subgroep Indicatoren van
het Comité voor sociale bescherming de opdracht om indicatoren op te stellen om
de interactie tussen de doelstellingen voor groei/werkgelegenheid in de EU en die
voor sociale cohesie/inclusie op te volgen.

Deze kritische beoordeling wordt bevestigd door het syntheserapport van het
Europees Netwerk van deskundigen inzake sociale inclusie voor het tweede semes-
ter van 2006, dat de klemtoon legt op de “enorme diversiteit in wijzen waarop feeding-
in en feeding-out zich hebben voorgedaan... In sommige lidstaten blijkt dat de
sociale dimensie een invloed had op de evolutie van het Nationale Hervormingspro-
gramma, wat in de Implementatierapporten tot uiting komt. In andere lidstaten was
deze invloed oppervlakkig en bleef de raadpleging beperkt tot bepaalde
gesprekspartners; of er waren slechts weinig sporen van het feit dat sociale prio-
riteiten in duidelijk omlijnde doelstellingen in het NHP werden omgezet. In veel

(2) In verband met de beperkte aandacht voor gendergelijkheid en gendermainstreaming in de eerste
ronde van de NHP’s, zie Fagan, Colette, Grimshaw, Damian en Rubery, Jill, The Subordination of the
Gender Equality Objective: The National Reform Programmes en ‘Making Work Pay’ Policies, Indus-
trial Relations Journal, 37, 6, pp. 571-592, 2006, gebaseerd op de nationale rapporten van het EU-
Netwerk van deskundigen inzake gender, sociale inclusie en werkgelegenheid (EGGSIE).
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gevallen is er een storend gebrek aan een gemeenschappelijke grond voor de NHP’s
en de Nationale Rapporten over strategieën voor sociale bescherming en sociale
inclusie. Zelfs daar waar ze redelijkerwijs zijn geïntegreerd, is dat eerder in enkele
geselecteerde sectoren, zoals de werking van de arbeidsmarkt of het levenslang
leren, terwijl van sociale inclusie vaak geen sprake is” (3).

1.3. ZORGEN VOOR EEN COHERENTER BELEID EN SYNERGIEEN TOT STAND BRENGEN
De Europese socialebeschermingssystemen moeten voortdurend worden hervormd
om adequaat, duurzaam en aangepast te zijn aan de nieuwe sociale risico’s, die
samengaan met de veranderende werkgelegenheidsmodellen, huishoudens- en
gezinsstructuren en demografische tendensen. Vanaf het prille begin werd de OCM
sociale bescherming/inclusie specifiek ontworpen om deze talrijke maar evenzeer
essentiële doelstellingen op een evenwichtige en coherente manier na te streven,
rekening houdend met zowel sociale als economische vooruitzichten, bv. door
samenwerking tussen het Comité voor sociale bescherming en het Comité voor
Economische Politiek (CEP) wat pensioenen aangaat. De open coördinatiemethode
in het algemeen kan immers worden gezien als een zich herhalende discipline die
schijnbaar tegenstrijdige doelstellingen (zoals meer en betere banen, gepaste en
betaalbare pensioenen, of nog toegankelijke en duurzame gezondheidszorg/blij-
vende zorg van hoge kwaliteit) op elkaar wil afstemmen door het ontdekken van
synergieën en win-winoplossingen bij de vergelijking van verschillende nationale
benaderingen om deze te bereiken.

Door echter de EU-doelstellingen voor sociale cohesie/inclusie uit te sluiten uit de
Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid, is de Unie daadwerke-
lijk teruggekeerd naar de eenzijdige coördinatie van het sociale beleid van de lidstaten,
strevend naar financiële haalbaarheid en bevordering van de werkgelegenheid,
waarvoor de OCM/SBSI werden ontwikkeld. Bijvoorbeeld in de gezamenlijke aan-
bevelingen van 2007, die op het Jaarlijkse Voortgangsrapport van de Commissie zijn
gebaseerd, kregen acht lidstaten formeel de aanbeveling om hun pensioenen en/of
gezondheidszorgsystemen sneller te hervormen, teneinde de duurzaamheid van de
overheidsfinanciën te garanderen; drie andere lidstaten dan weer werden aange-
maand om sneller over te gaan tot de implementatie van achterstallige hervormin-
gen inzake pensioenen en/of gezondheidszorg als bijkomende aandachtspunten.

Niet minder belangrijk is het feit dat de vernieuwende EU-aanpak van de moder-
nisering van het/de Europese sociale model(len), meestal een systematische inte-
gratie en coördinatie vereist van de hervormingen doorheen tal van onderling
afhankelijke beleidsdomeinen, zoals arbeidsmarktactivering, een leven lang leren,
gezondheid en veiligheid op het werk, anti-discriminatierechten en pensioen-/

(3) Begg, Iain en Marlier, Eric, Social Inclusion 2006: Second Semester Report. Independent
Overview Based on National Report of Independent Experts, Europees netwerk van onafhankelijke
deskundigen op het gebied van sociale inclusie, p. 5, Brussel, 1 mei 2007.
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gehandicaptenstelsels in het geval van “actief ouder worden” of contractuele verbin-
tenissen, activering, een leven lang leren en socialezekerheidsstelsels in het geval
van “flexicurity”. Zulke vorm van horizontale beleidsintegratie en samengesmolten
beheer kunnen alleen worden gehinderd wanneer men er niet in slaagt om de doel-
stellingen voor sociale cohesie/inclusie – en de betrokken actoren – op te nemen in
de Nationale hervormingsprogramma’s van tal van lidstaten.

1.4. UITBREIDING VAN HET NATIONALE EIGENAARSCHAP EN PARTICIPATIE VAN DE
BURGERMAATSCHAPPIJ
Een belangrijke doelstelling die de Commissie met de herziening van de Lissabon-
strategie nastreeft, bestond erin om het nationale eigenaarschap en de participatie
van niet-gouvernementele actoren aan de hervormingsagenda uit te breiden. De
meeste onafhankelijke beoordelingen, waaronder een officieel rapport van het
Europees Economisch en Sociaal Comité, zijn het erover eens dat deze ambities niet
werden gerealiseerd tijdens de ontwerpversies van de NHP’s voor 2005, wat
duidelijk een stap terug is in termen van participatie door de actoren van de burger-
maatschappij, in vergelijking met de vorige Nationale Actieplannen voor Werkgele-
genheid (of, eerder nog, sociale inclusie) (4). Als antwoord op dergelijke kritiek
zette de Commissie nog uitdrukkelijker aan tot een groter nationaal eigenaarschap
in het tenuitvoerleggingsproces van de NHP’s voor 2006, met als gevolg de oprich-
ting van nieuwe advies-/coördinatie-instanties, de opwaardering van de politieke sta-
tus van de Lissabon-coördinatoren en een ruimere betrokkenheid van de nationale
parlementen, sociale partners en lokale/regionale overheden in tal van lidstaten.

Volgens uiteenlopende onafhankelijke bronnen is het de tenuitvoerleggingsproce-
dure van de NHP’s in de meeste lidstaten echter blijven ontbreken aan publieke
zichtbaarheid, terwijl de betrokkenheid van niet-gouvernementele en subnationale
actoren vaak werd beperkt tot formele raadplegings- en/of informatieoefeningen,
met beperkte mogelijkheden om de beleidstendens of -inhoud wezenlijk te beïn-
vloeden. Naar ieders mening waren de actoren van de burgermaatschappij, zoals de
ngo’s en vrijwilligersorganisaties, in de meeste lidstaten veel minder betrokken,
vaak door moeilijkheden bij het bekomen van toegang tot raadplegings- en coördi-
natieprocedures beheerst door het Ministerie van Financiën of Economie, met wie
ze tevoren weinig contact hadden (5). Maar zelfs wanneer deze procedurele hin-

(4) Europees Economisch en Sociaal Comité, Stand van zaken bij de tenuitvoerlegging van de
strategie van Lissabon: voor de Europese Raad van 23 en 24 maart 2006 bestemd
syntheseverslag, CESE 1468/2005 herz., Brussel. Voor een uitgebreid overzicht van de beoordelingen
naar aanleiding van de eerste ronde van de NHP’s voor Lissabon, zie Begg, Iain, Lissabon
Relaunched: What Has Changed? Is It Working Better?, Speciaal CEPS-rapport, Centrum voor
Europese Beleidsstudies, Brussel, december 2006, gebaseerd op een studie voorbereid voor het
Europees Parlement.
(5) Voor overzichten van de raadpleging van niet-overheidsactoren bij de voorbereiding van de
IRNHP’s voor 2006, zie Begg en Marlier, Social Inclusion 2006: Second Semester Report. Indepen-
dent Overview Based on National Report of Independent Experts, EU-netwerk van onafhankelijke
deskundigen op het gebied van sociale inclusie, tabel 3.1, pp. 12-14, Brussel, 1 mei 2007; Europees
netwerk van verenigingen ter bestrijding van de armoede (EAPN), Making Lisbon Deliver for People
Experiencing Poverty: EAPN Response to 2006 Implementation Reports on the National Reform
Programs, EAPN, Brussel, januari 2007.
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dernissen voor participatie door de burgermaatschappij overwonnen zouden kun-
nen worden, blijft het moeilijk om zich voor te stellen hoe de Nationale hervormings-
programma’s bij het volk een wijdverspreid enthousiasme en een grotere steun
zouden kunnen opwekken voor de Europese integratie onder de Europese burgers,
als de doelstellingen inzake sociale cohesie/inclusie genegeerd blijven worden –
wat, zoals uit de opiniepeilingen blijkt, in de meeste lidstaten een hoofdbekommer-
nis blijft bij het grote publiek.

2. BEKOMMERNISSEN AANGAANDE DE UITBREIDING VAN DE SOCIALE DIMENSIE
VAN DE LISSABON-STRATEGIE

2.1. SUBSIDIARITEIT
De lidstaten behouden een primaire bevoegdheid voor de organisatie en ontwikke-
ling van hun socialebeschermingssystemen. Er zijn ook grote verschillen in de EU
inzake de institutionele structuur en het programmaontwerp van de nationale ver-
zorgingsstaten; de hervorming hiervan ligt vaak bijzonder gevoelig in het binnen-
lands beleid. In deze omstandigheden is het begrijpelijk dat de lidstaten tot nog toe
weigerachtig waren om verder te gaan dan overeenkomsten te sluiten over gemeen-
schappelijke doelstellingen en indicatoren voor sociale bescherming/inclusie tot het
opstellen van Europese richtsnoeren en landgebonden aanbevelingen, wat het
opnemen van een sociaal hoofdstuk in de Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en
werkgelegenheid met zich mee zou kunnen brengen.

Zoals we hogerop vermeldden, zijn de lidstaten reeds onderworpen aan de
Europese richtsnoeren en landgebonden aanbevelingen aangaande de hervorming
van hun socialebeschermingssystemen, voor zover deze hervorming als noodzake-
lijk wordt beschouwd om de duurzaamheid van de overheidsfinanciën veilig te
stellen en/of hogere werkgelegenheidscijfers te halen. De territoriale begrenzing en
de autonomie van de nationale verzorgingsstaat werden de voorbije jaren eveneens
op de proef gesteld door de jurisprudentie van de Europese gerechtshoven inzake
gezondheidszorg, aanvullende pensioenen en (in mindere mate) bijstand. De vraag
is dus niet of, dan wel hoe de EU zou moeten worden betrokken bij het coördineren
van de antwoorden van de lidstaten op de gemeenschappelijke uitdagingen die de
hervorming van hun socialebeschermingssystemen inhoudt, terwijl toch ook de
wettelijke nationale diversiteit wordt gerespecteerd. In deze context lijkt het
verkieslijk dat een dergelijke EU-beleidscoördinatie steunt op een geïntegreerde en
evenwichtige mix van sociale, economische en werkgelegenheidsdoelstellingen,
zelfs als dat betekent dat de Europese richtsnoeren en (mogelijk ook) de landgebon-
den aanbevelingen inzake sociale bescherming/inclusie moeten worden
goedgekeurd.

Verder leiden de Europese richtsnoeren en aanbevelingen niet noodzakelijk tot
onderhandse inspanningen om de nationale socialebeschermingssystemen te har-
moniseren door het opleggen van eenzelfde beleidsmodel voor alle lidstaten. De
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ervaring met de Europese Werkgelegenheidsstrategie (EWS), het oorspronkelijke
model voor de open coördinatiemethode, geeft in dit verband een uitgesproken
positief voorbeeld. In een reeks iteraties tijdens het voorbije decennium bleken de
Europese richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid bijzonder goed te kunnen
worden aangepast aan de zeer uiteenlopende werkgelegenheidssystemen in de
Unie; convergentie van doelstellingen, prestaties en ruime beleidsbenaderingen
worden in de hand gewerkt door vergelijkend onderzoek, zelfbeoordeling, toetsing
onder collega’s en uitwisseling van goede praktijken, eerder dan door instellingen,
regels en programma’s op elkaar af te stemmen. Hoewel de landgebonden aan-
bevelingen omstredener zijn gebleven, hebben zij de nationale beleidsvorming onte-
genzeglijk ook meer waarde gegeven door de resultaten van het Europese evalu-
atieproces ook in de nationale debatten in te brengen en door de aandacht te vesti-
gen op problemen die zelfs in de best presterende lidstaten over het hoofd werden
gezien. Op een dieper gelegen niveau zouden de EWS en de OCM algemener
moeten worden begrepen als de belichaming van een nieuwe vorm van dynamische
subsidiariteit, gebaseerd, niet op een strenge toewijzing van bevoegdheden, maar
wel op samenwerking tussen verschillende bestuursniveaus waarbij elke deelne-
mende eenheid zijn karakteristieke expertise en middelen bijdraagt om gemeen-
schappelijke problemen jurisdictie-overschrijdend aan te pakken.

2.2. VERLIES AAN AUTONOMIE/AFZWAKKING VAN DE OCM/SBSI
Zelfs wie voorstander is van een uitbreiding van de sociale dimensie van de Lissa-
bon-strategie, zou kunnen vrezen dat de opname van de voor de EU gemeenschap-
pelijke doelstellingen voor sociale cohesie/inclusie in de Geïntegreerde richtsnoe-
ren voor groei en werkgelegenheid wel eens zou kunnen leiden tot een
afzwakking van en een verlies aan autonomie voor de OCM/SBSI. Die vrees is
gerechtvaardigd, zoals ook blijkt uit de recente ervaring van de Europese Werkgele-
genheidsstrategie. De integratie van de richtlijnen inzake het werkgelegenheids- en
economisch beleid heeft voor de eerstgenoemde enige samendrukking van en ver-
lies aan specificiteit met zich meegebracht, zonder noodzakelijkerwijze de complexi-
teit ervan te doen afnemen of overlappingen met de laatstgenoemde uit te sluiten.
Tegelijkertijd hebben de transormatie van de Nationale Actieplannen voor
Werkgelegenheid (NAP/empl) en het Jaarlijks voortgangsrapport over de Lissabon-
agenda de zichtbaarheid van de werkgelegenheidsbeleidscoördinatie, zowel op
nationaal als op EU-niveau doen afnemen.

In niet mindere mate hebben de bepalingen van de herziene Lissabon-strategie
geleid tot een grotere ongelijkheid op het vlak van de verslaggeving inzake
werkgelegenheidsbeleid in de lidstaten en tot minder capaciteit om op Europees
niveau te monitoren. In de meeste lidstaten is de NHP-structuur niet gebaseerd op
de Geïntegreerde Richtsnoeren: slechts 6 van de 25 programma’s bevatten volledige
gegevens over de bestaande Europese werkgelegenheidsindicatoren en slechts
weinig lidstaten maken gewag van vorderingen inzake de activeringsdoelstellingen
van de EWS, het Pact voor gendergelijkheid overeengekomen tijdens de Europese
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Raad van 2006, of de Strategieën voor levenslang leren, geëist door de voorjaars-
bijeenkomst van 2004 van de Europese Raad. De Werkgroep Indicatoren van het
Comité voor de Werkgelegenheid (EMCO) ontwikkelt een beperkte reeks van zowat
25 sleutelindicatoren om de nieuwe werkgelegenheidsrichtsnoeren te monitoren.
Deze worden aangevuld met een gelijk aantal contextindicatoren, die erop gericht
zijn de nationale beleidsvormen en prestaties in een perspectief te plaatsen. De 14
structurele indicatoren waarop de beoordeling van de vorderingen op het vlak van
de Lissabon-doelstellingen in het jaarlijkse syntheserapport van de Commissie is
gecentreerd, worden immers gezien als zijnde onvoldoende gedetailleerd, zelfs als
het gaat om het meten van de prestaties van de lidstaten in het licht van de EWS-
doelstellingen. Hoewel het EMCO zijn programma’s voor wederzijds leren heeft
opgevoerd door middel van thematische seminars en nationale follow-upactiviteiten,
maar ook door collegiale toetsing van goede praktijken, was het door het veran-
derlijke formaat van de NHP’s moeilijker om de resultaten van dit wederzijds leren
in te voeren en te stroomlijnen in de nationale beleidsvorming.

Een daarmee samenhangende bron van bezorgdheid is de dominantie van de
actoren inzake economisch beleid in de herziene Lissabon-strategie voor groei en
werkgelegenheid op zowel Europees als nationaal niveau. Het stappenplan en de
evaluatiemethode voor de NHP’s van 2006, die eerder werden besproken, werden
bijvoorbeeld opgesteld door het EPC zonder voorafgaande bespreking met het
EMCO, wier leden uitermate kritisch stonden tegenover de capaciteit van het
voorgestelde tenuitvoerleggingsschema, de database voor de arbeidshervorming, de
impactbeoordeling van de voornaamste hervormingsmotoren en de macro-
economische modelvorming om de relatie tussen de nationale werkgelegenheids-
hervormingen en beleidsresultaten accuraat weer te geven. Op het niveau van de
lidstaten nam het Ministerie van Financiën of Economie het vaakst de verant-
woordelijkheid voor de organisatie van het opstellen van het NHP op zich, hoewel
in een aantal gevallen de Nationale Lissabon-Coördinator werd gekozen onder het
personeel van de Eerste minister of de regering.

Inzake de impact van de Geïntegreerde richtsnoeren op de specificiteit en de details
van de doelstellingen en verslaggeving over de vorderingen bij de EWS, werden in
de afzonderlijke beleidslijnen van de OCM/SBSI reeds gelijkaardige veranderingen
doorgevoerd, als gevolg van de stroomlijning. Zo was er bijvoorbeeld een ver-
meldenswaardige verlaging – niet alleen in aantal, maar ook in precisie – van de
gemeenschappelijke pensioendoelstellingen van de OCM: in 2001 waren er 11, in
2006 nog 3. Sociale ngo’s zoals het Europees netwerk van verenigingen ter bestrij-
ding van de armoede, hebben eveneens hun bezorgdheid uitgedrukt over het feit dat
de gestroomlijnde Nationale strategieverslagen over sociale bescherming/inclusie
minder belang hechtten aan de Nationale Actieplannen voor sociale inclusie
(NAP/incl) en ze de bestuursverbeteringen in de administratieve coördinatie en pu-
blieke raadpleging – die door deze plannen werd bevorderd – hebben ondermijnd,
hoewel sommige lidstaten ervoor hebben gekozen om het belang van de NAP/incl
in hun beleidsvormingsproces te behouden of zelfs nog te accentueren. De lidstaten
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ertoe aanzetten om consequent de Europese eerder dan de nationale indicatoren te
gebruiken om hun prestaties te benchmarken, blijft een netelige kwestie in de
NRSSBSI’s, maar ook in de NAP/incl en Nationale strategieverslagen over pensioe-
nen. Wanneer de beperkte specificiteit, precisie en consequentie van de doelstellin-
gen en verslaggeving een probleem vormen voor de coördinatie van het beleid van
de lidstaten inzake sociale bescherming/inclusie, dan moet het worden aangepakt
ongeacht of er al dan niet gemeenschappelijke sociale doelstellingen zijn
opgenomen in de volgende reeks van Geïntegreerde richtsnoeren.

2.3. VAN MULTILATERALE BELEIDSCOORDINATIE NAAR BILATERALE HERVORMINGSDIALOOG?
Een groot deel van de problemen waarmee de EWS onder de herziene Lissabon-
strategie kampt, spruit niet voort uit de integratie van de werkgelegenheids- en
economische beleidsrichtsnoeren op zich, maar wel uit het doel dat de Commissie-
Barroso heeft aangekondigd, namelijk een klemtoonverschuiving van multilaterale
gesprekken over sectorale beleidsthema’s tussen de lidstaten en de Commissie (met
andere woorden, de manier waarop deze de OCM begreep) naar een bilaterale
dialoog tussen de Commissie en de lidstaten afzonderlijk, over hun Nationale her-
vormingsprogramma’s. Deze inspanning om de Lissabon-strategie doeltreffender te
maken door de klemtoon te leggen op een kleinere waaier van doelstellingen, en
het nationale engagement groter te maken door de lidstaten toe staan om hun eigen
hervormingsprioriteiten te bepalen, ging gepaard met een verlies aan specificiteit en
gedetailleerde verslaggeving in verband met de gemeenschappelijke indicatoren die
nodig zijn om complexe beleidsdomeinen te monitoren, beoordelen en
coördineren, zoals in het geval van de werkgelegenheid kan worden vastgesteld. De
sleuteldoelstellingen en -indicatoren uit de coördinatieprocedures voor sectorale
beleidsinitiatieven, zoals de OCM/SBSI, opnemen in de Lissabon-strategie, betekent
niet zoiets als nodeloos versieringen toevoegen aan een kerstboom, zoals een veel-
gebruikt beeld suggereerde; het is als de cockpit van een straalvliegtuig uitrusten
met een volledige set van instrumentatiesystemen die nodig zijn om niet blind te
hoeven vliegen.

Het is dan ook geen verrassing dat de Europese Raad toch niet kon weerstaan aan de
verleiding om nieuwe prioriteiten toe te voegen aan de 24 Geïntegreerde richtsnoe-
ren, naarmate de omstandigheden veranderden; een voorbeeld zijn de vier transver-
sale prioriteitszones voor meer groei en werkgelegenheid, die tijdens de voor-
jaarszitting van 2006 van de Europese Raad werden afgebakend (6). Het is evenmin
een verrassing dat de Europese Raad en de Commissie ook nieuwe coördinatiepro-
cedures en verslaggeving-verplichtingen voor lidstaten hebben opgesteld, in antwoord
op deze en andere opduikende prioriteiten, zoals de integratie van immigranten 

(6) Deze vier transversale prioriteitszones zijn: meer investeren in kennis en vernieuwing; het bedrijfs-
potentieel deblokkeren, vooral dan van kmo’s; grotere aanpasbaarheid van arbeidsmarkten dankzij
flexicurity; en energie en klimaatverandering.
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of de vermindering van de administratieve last. Tot slot blijkt ook de Commissie zelf
de grenzen van de bilaterale dialoog met de lidstaten over hun NHP’s te hebben
ingezien; dit blijkt bijvoorbeeld uit haar inspanningen om rond wederzijds leren
workshops te organiseren in het netwerk van nationale Lissabon-coördinatoren over
kwesties als centrale aanspreekpunten voor het oprichten van een bedrijf, samen-
werking tussen bedrijven en universiteiten en langer werken voor oudere werkne-
mers, ook al houdt dit dan enigszins het risico in dat het werk van de sectorale
OCM’s wordt overgedaan.

3. OP WEG NAAR LISSABON III:  BELEIDSOPTIES VOOR EEN STERKERE SOCIALE
DIMENSIE

De sociale dimensie van de Lissabon-strategie uitbreiden is politiek gezien van vitaal
belang om de uitgesproken EU-verbintenissen voor een grotere sociale cohesie en
de strijd tegen armoede/sociale uitsluiting na te komen. Praktisch gezien is het
tegelijkertijd noodzakelijk om te komen tot een grotere coherentie en doeltreffend-
heid van de herziene strategie zelf. Voor de uitbreiding van de sociale dimensie van
de Lissabon-strategie kunnen drie ruime beleidsopties in overweging worden
genomen:
� zowel de gemeenschappelijke doelstellingen van de EU inzake sociale

cohesie/inclusie als de OCM/SBSI opnemen in de Geïntegreerde richtsnoeren
voor groei en werkgelegenheid en de Nationale hervormingsprogramma’s
(“volledige opname”);

� aan de Geïntegreerde Richtsnoeren een nieuw sociaal hoofdstuk toevoegen en de
OCM/SBSI behouden als een aparte procedure voor beleidscoördinatie en ver-
slaggeving, gebaseerd op de gemeenschappelijke EU-doelstellingen voor sociale
cohesie/inclusie (“gedeeltelijke opname”);

� de bestaande structuur van de Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgele-
genheid en OCM/SBSI ongewijzigd laten en de bepalingen voor “feeding-in” en “feed-
ing-out” op nationaal en EU-niveau verbeteren (“verbeterde status-quo”).

Elk van deze beleidsopties betreffende de uitbreiding van de sociale dimensie van de
Lissabon-strategie heeft voor- en nadelen. Hier en daar kunnen de domeinen elkaar
overlappen. Zo zouden de versterkte participatie, de verslaggeving en de vereisten
aangaande impactbeoordeling – die hieronder worden voorgesteld om de “feeding-
in/out” succesvoller te maken onder optie 3 (“verbeterde status-quo”) – ook noodza-
kelijk zijn om de doeltreffendheid te verzekeren van de volledige of gedeeltelijke
opname van de doelstellingen voor sociale cohesie/inclusie in de Geïntegreerde
Richtsnoeren en Nationale hervormingsprogramma’s (opties 1 en 2).

Wat de voor- en nadelen betreft, is optie 1 – volledige opname van de gemeenschap-
pelijke EU-doelstellingen voor sociale cohesie/inclusie en de OCM/SBSI in de Geïn-
tegreerde Richtsnoeren en Nationale hervormingsprogramma’s – op het eerste
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gezicht de zuiverste en coherentste oplossing. Deze benadering zou in principe de
sociale doelstellingen van de EU op gelijke voet stellen met de verbintenissen van de
Unie om de groei en werkgelegenheid binnen de Lissabon-strategie voort te zetten,
een geïntegreerd institutioneel kader te creëren om conflicten op te lossen en syner-
gieën tussen deze doelstellingen op nationaal en Europees niveau bloot te leggen,
en het aantal afzonderlijke procedures voor beleidscoördinatie en verslaggeving te
beperken. Zoals uit de hierboven besproken Europese Werkgelegenheidsstrategie
blijkt, zou een volledige opname van de OCM/SBSI in de Geïntegreerde Richtsnoe-
ren en Nationale hervormingsprogramma’s ernstige risico’s kunnen inhouden en de
coördinatie van het sociale beleid door de EU kunnen afzwakken door deze minder
zichtbaar en autonoom te maken op nationaal en op Europees niveau.

Optie 3, betere bepalingen voor “feeding-in” en “feeding-out” tussen de OCM/SBSI
en de Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid zonder de structuur
van deze laatste te wijzigen, zou dan de eenvoudigste oplossing met de minste
risico’s kunnen lijken. Deze optie zou voor de lidstaten formele vereisten kunnen
inhouden om de sociale actoren (al dan niet van de overheid) te betrekken bij het
opstellen van hun NHP’s, om expliciet te bespreken hoe hun NHP’s bijdragen tot de
EU-doelstellingen voor sociale cohesie/inclusie (ook gendergelijkheid), en in hun
NHP’s systematisch impactbeoordelingen op te nemen van de huidige en geplande
gevolgen van het economische en werkgelegenheidsbeleid voor de resultaten inza-
ke sociale cohesie/inclusie. De laatste twee vereisten zouden op dezelfde manier
kunnen worden uitgebreid van het nationale naar het Europese niveau, als onderde-
len van het Jaarlijks voortgangsrapport over de Lissabon-agenda (7). Zulke grotere
sociale participatie, verslaggeving en impactbeoordeling zijn wenselijk op zich en
zouden noodzakelijk zijn voor de succesvolle werking van een volledige én gedeel-
telijke opname van de EU-doelstellingen voor sociale cohesie/inclusie in de Geïnte-
greerde Richtsnoeren en Nationale Hervormingsprogramma’s (opties 1 en 2). Maar
zonder formele wijzigingen in de structuur van de Geïntegreerde Richtsnoeren is de
kans groot dat voorstellen voor verbeteringen in de “feeding-in” en “feeding-out”
ondoeltreffend blijken te zijn. En dus hebben de meeste lidstaten tot nog toe de
terechtwijzingen van de Europese Raad om de “feeding-in” en “feeding-out” in hun
Nationale hervormingsprogramma’s/Implementatierapporten te beklemtonen, naast
zich neergelegd; ook de Commissie zelf heeft de berispingen in haar Jaarlijks Voort-
gangsrapport genegeerd. Er is overigens weinig reden om te denken dat dit patroon
in de toekomst ingrijpend zal veranderen, zolang de doelstellingen voor sociale
cohesie/inclusie niet in de Geïntegreerde Richtsnoeren zelf zijn opgenomen.

Derhalve lijkt een variant van optie 2 (“gedeeltelijke opname”) de meest veel-
belovende aanpak te zijn om de sociale dimensie van de Lissabon-strategie uit te
breiden en tegelijkertijd de zichtbaarheid en autonomie van de Europese coördi-

(7) Voor een uitgebreide discussie over dergelijke voorstellen om de sociale doelstellingen te stroom-
lijnen in de binnenlandse en Europese beleidsvorming door een systematische impactbeoordeling
(zowel ex ante als ex post), zie Marlier, Eric, Atkinson, A.B., Cantillon, Bea en Nolan, Brian, The EU
and Social Inclusion: Facing the Challenges, Policy Press, Bristol, 2006.
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natie van het sociale beleid te behouden. Deze optie houdt de opname in van een
nieuw sociaal hoofdstuk in de Geïntegreerde Richtsnoeren, terwijl de OCM/SBSI
wordt behouden als een aparte procedure voor beleidscoördinatie en verslaggeving,
gebaseerd op de bestaande reeks van 12 gemeenschappelijke doelstellingen voor
sociale cohesie/inclusie. Een nieuw sociaal hoofdstuk opnemen in de Geïntegreerde
Richtsnoeren houdt voor de autonomie van de OCM/SBSI ongetwijfeld enige risico’s
in. De procedurele autonomie behouden, maar de politieke invloed opofferen door
buiten de kern van de Lissabon-strategie te blijven, is het grootste gevaar voor de
OCM/SBSI, aangezien de lidstaten reeds onderworpen zijn aan landgebonden aan-
bevelingen aangaande de hervorming van hun socialebeschermingssysteem onder
de Geïntegreerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid, voor zover deze
noodzakelijk zouden kunnen zijn voor de financiële houdbaarheid voor de overheid
en/of de bevordering van de werkgelegenheid.

De opname echter van een nieuw sociaal hoofdstuk in de Geïntegreerde richtsnoe-
ren zou gepaard moeten gaan met organisatorische wijzigingen in de Lissabon-
strategie, met als doel de integriteit en doeltreffendheid van de OCM/SBSI (met
inbegrip van de drie luiken waaruit deze bestaan) te behouden als een afzonderlijke
sectorale procedure voor beleidscoördinatie en verslaggeving. Deze organi-
satorische wijzigingen zouden de Lissabon-strategie meer in het algemeen ten
goede komen, naarmate deze verschuift naar een nieuwe fase, en ze zouden ook
moeten worden toegepast op de Europese Werkgelegenheidsstrategie om een aan-
tal van de problemen van Lissabon II op te lossen.

De Geïntegreerde richtsnoeren en de Nationale Hervormingsprogramma’s moeten
met andere woorden opnieuw worden ontworpen als de tweevoudige hoogtepun-
ten van een overkoepelend beleidscoördinatieproces opgebouwd van sectorale
OMC’s, als plaatsen waar tegenstrijdige prioriteiten en benaderingen voorlopig met
elkaar kunnen worden verzoend, eerder dan als één gemaakte, gecentraliseerde ver-
vangingen voor de sectorale coördinatieprocessen zelf. In die zin moeten de
Nationale verslagen over Strategieën voor sociale bescherming en sociale inclusie
worden gezien als afzonderlijke documenten die voorafgaan aan en uitvloeien in de
Nationale Hervormingsprogramma’s, samen met de gereactiveerde Nationale
Actieplannen voor Werkgelegenheid, in overeenstemming met de bepalingen van
het Verdrag van Amsterdam. Dit kan vanuit bepaalde standpunten worden gezien
als een ongewenste verveelvoudiging van plannings- en verslaggevingsprocedures,
maar dergelijke sectorale specificiteit is, zoals eerder werd aangehaald, onmisbaar
voor een daadwerkelijke monitoring, evaluatie en coördinatie van complexe beleids-
domeinen, zoals sociale bescherming/inclusie en werkgelegenheid.

Om de kansen voor wederzijds leren te optimaliseren zouden de lidstaten ertoe
moeten worden gedwongen om consequent verslag uit te brengen over de vorderin-
gen voor elk van de doelstellingen en richtsnoeren, waarbij in de mate van het
mogelijke gemeenschappelijke Europese indicatoren worden gebruikt. In overeen-
stemming met de methodologische principes die door de Subgroep Indicatoren van

480

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2007

ZEITLIN-NED.qxp  12/12/2007  14:53  Pagina 480



het Comité voor sociale bescherming werden bepaald, moeten dergelijke gemeen-
schappelijke indicatoren resultaatgericht zijn, inspelen op de beleidsinterventies,
onderworpen zijn aan een duidelijke en aanvaarde normatieve interpretatie,
geschikt en herzienbaar zijn. Ze zouden ook voldoende moeten kunnen worden
vergeleken en opgesplitst om te dienen als diagnosemiddelen die te kennen geven
welke domeinen voor verbetering vatbaar zijn en welke nationale en lokale actoren
zelfcorrigerende acties ondernemen, eerder dan als zachtaardige sancties of vernede-
rende mechanismen om de inachtneming van de Europese doelstellingen door de
lidstaten af te dwingen.

Indien een nieuw sociaal hoofdstuk dient te worden opgenomen in de Geïnte-
greerde richtsnoeren voor groei en werkgelegenheid, zouden de sociale actoren
eveneens in de Lissabon-strategie moeten worden opgenomen, als volwaardige part-
ners en dat, op EU-, nationaal en subnationaal niveau. Het Comité voor sociale
bescherming zou zich met andere woorden bij het EMCO en het EPC moeten voe-
gen om de Richtsnoeren op te stellen, toezicht te houden op de Nationale hervor-
mingsprogramma’s en de tenuitvoerlegging ervan te beoordelen. Deze fase zou even-
eens de stem van de DG EMPL en de EPSCO-Raad duidelijker laten horen in hun
respectieve dialogen met de DG’s ECFIN en Enterprise aan de ene kant en met
Ecofin en de Raden Concurrentievermogen aan de andere kant. Op het niveau van
de lidstaten zouden de Nationale Lissabon-coördinatoren zoveel mogelijk moeten
worden geassocieerd met de Eerste Minister of de regering, eerder dan met het Minis-
terie van Financiën of Economie. Anders zouden de vertegenwoordigers van de
ministeries van Sociale zaken actief betrokken moeten zijn bij de coördinatie en het
opstellen van de NHP’s. Evenmin zou een dergelijke participatie moeten worden
beperkt tot de functionarissen van de centrale regering: in de plaats daarvan zouden
sociale ngo’s en andere groepen uit de burgermaatschappij de kans moeten krijgen
om hun steentje bij te dragen tot de Nationale hervormingsprogramma’s, samen met
de sociale partners, de lokale/regionale overheden, de nationale parlementen en de
andere belanghebbenden.

Als deze organisatorische veranderingen in de volgende fase van de Lissabon-strate-
gie zijn doorgevoerd, zouden het Europese sociale, economische en werkgelegen-
heidsbeleid eindelijk kunnen beginnen samenwerken en elkaar versterken om zo
een snellere en duurzame groei, meer en betere banen en een grotere sociale cohe-
sie te bewerkstelligen – zoals de architecten ervan 7 jaar geleden bedoelden.

(Vertaling)
____________
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ABSTRACTS

“Le coeur d’Hybride”
door Pierre Vandervorst

Bij wijze van algemene conclusies bij de 19e Journées Juridiques Jean Dabin,
gewijd aan de sociale zekerheid en de 60e verjaardag daarvan, stelt “Le coeur
d’Hybride” als tegenproef bij de werkzaamheden een kritische momentopname van
onze sociale bescherming voor. Deze tegenproef is gebaseerd op de organisato-
rische veranderingen die de overheidsinstellingen en de meewerkende instellingen
van sociale zekerheid de voorbije vijftien jaar hebben ondergaan, maar ook op de
vijftien jaar managementservaring van de auteur aan het hoofd van de RSZ, de Rijks-
dienst voor Sociale Zekerheid.

Met alle nuances die bij dit onderwerp noodzakelijk zijn en met een overvloed aan
referenties en verwijzingen naar de actualiteit, kaart deze balans-springplank uiter-
aard ook de hete hangijzers en de essentiële zaken aan, zonder zich evenwel aan
keuzes te onttrekken. In de ons omringende verwildering van de wereld, in de geü-
niversaliseerde ruimte op zoek naar regelgeving, wordt bijvoorbeeld het moderne
van de idee van de “Europese sociale slang” nieuw leven ingeblazen, als sleutel voor
het gezochte evenwicht op het sociaal vlak binnen een Europese Unie met 25 lan-
den, die op sociaal vlak nog een eigenheid wil vinden. Een ander voorbeeld is het
feit dat bij de Belgo-Belgische hybridisering en parallel met de herdynamisering van
het paritair beheer in zijn driepartijensamenstelling, wordt gepleit vóór de kans om ons
socialebeschermingsstelsel in twee luiken te reorganiseren; het ene luik steunend
op het beroep, het andere op het burgerschap als geloofwaardig tegengif voor de
beraamde splitsingen. Hierin vinden we ook, enerzijds, datgene wat toegang geeft
tot een zogenaamd “tastbaar Europees sociaal model”, tot dat wat wellicht een “cre-
atieve welvaartsstaat” moet worden, en, anderzijds, dat wat pleit ten voordele van
een vernieuwende evolutie van de dekking door “sociale verzekering” naar “sociale-
verzekeringsparticipatie”, waarbij niet-werk en “sociaal nut” – met andere woorden
de hele levenscyclus – zijn inbegrepen. Hierin ontdekken we ook, enerzijds, dat wat
behoedt voor niet-relevante merchandising die naar zinsbegoocheling ruikt, en,
anderzijds, dat wat ertoe bijdraagt en uitnodigt dringend gehoor te geven aan de
gerechtvaardigde communautaire verwachtingen van de enen en de uitwerking van
niet-allergische formules (bonus-malus, geëigende trekkingsrechten, ...) die in staat
zijn om het vertrouwen te herstellen en in stand te houden en de wil om federale
solidariteitsregels te ondersteunen, te bevorderen en te waarborgen op een wijze
die wederzijds aanvaard en controleerbaar is.
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“Le coeur d’Hybride”
by Pierre Vandervorst

As the general conclusion of the 19th “Journées juridiques Jean Dabin”, dedicated to
60 years of social security, “Le coeur d’Hybride” proposes, as a counterproof of the
proceedings, an instantaneous critique of our social protection, inspired by the last
fifteen years of organisational changes the public social security institutions and the
co-operating institutions have experienced, as well as the author’s fifteen years of
managerial experience at the head of the National Office for Social Security.

With all the nuances the subject calls for, with abundant references and allusions to
current affairs, this future-oriented retrospective tackles the burning themes and
essential questions and does not hesitate to propose choices. For example, it rein-
troduces, in the context of the current brutalisation of the world and the univer-
salised space in search of regulation, the modernity of the idea of the “European
social snake” as a key to stability in the European Union of 25, which is still socially
in search of itself. It also defends the opportunity, in the typically Belgian hybrid sit-
uation and parallel with a revivification of the joint administration in its tripartite
dimension, to reorganise our social protection system with two components, one
based on profession and the other one based on citizenship, a credible antidote for
plotted split-ups. The article not only deals with what leads to a so-called “tangible
European social model” and to what should become a “creative social State”, but
also with what pleads in favour of an innovative evolution of the “social insurance”
coverage towards a “social insurance based on social participation” including non-
employment and “social utility”, which would thus cover the entire life cycle. The
article further deals with what preserves the impertinent delusive commodisation
and what invites to urgently hear the justified communal expectations as well as to
develop hypoallergenic formulas (no claims bonus, appropriate drawing rights, …)
capable of restoring and maintaining confidence and even of supporting, encouraging
and guaranteeing the will to use federal solidarity rules in a mutually accepted and
verifiable way.

*
*     *

“Sociale zekerheid, transferten en federalisme in België”
door Bea Cantillon en Veerle De Maesschalck

In het eerste deel van deze bijdrage worden de oorzaken, de omvang en de effecten
van de regionale transferten inzake sociale zekerheid (uitgezonderd de ziektekosten-
verzekering) in kaart gebracht op basis van representatieve inkomensbevragingen van
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de Belgische bevolking. De auteurs maken een schatting van de omvang van de ver-
schillen inzake socialezekerheidsinkomsten en –uitgaven tussen Vlaanderen en Wal-
lonië, gaan na in welke mate de stromen toe te schrijven zijn aan objectieve verschil-
len in de sociaaldemografische en economische structuur van de regio’s en bekijken
de gevolgen van de territoriale geldstromen voor de verschillen in niveaus van wel-
vaart, armoede en inkomensongelijkheid tussen en binnen de regionale entiteiten.

In het tweede deel van dit bericht worden enkele beschouwingen gewijd aan de plaats
van de sociale zekerheid in het Belgische federale model. De auteurs trachten te defi-
niëren onder welke voorwaarden en omstandigheden de regionale socialezekerheids-
transferten problematisch (kunnen) zijn en formuleren enkele overwegingen voor het
beleid. Er wordt geargumenteerd dat het naar de toekomst toe belangrijk is om de so-
ciale zekerheid in te passen in een model van ‘volwassen  sociaal federalisme’ dat stoelt
op die peilers, nl. responsabilisering, decentralisatie en coördinatie.

“Social security, transfers and federalism in Belgium”
by Bea Cantillon and Veerle De Maesschalck

In the first part of this contribution the authors map the causes, the dimensions and
the effects of regional social security transfers (excluding health insurance) on the
basis of representative income surveys of the Belgian population. The authors esti-
mate the size of the differences with regard to social security income and expendi-
tures between Flanders and Wallonia, verify to which extent the flows can be attri-
buted to objective differences in the social-demographic and economic regional
structures and look at the consequences of the territorial cash flows on the diffe-
rences in terms of prosperity, poverty and income inequality between and within
the regional entities.

In the second part of this article, the authors reflect on the place of social security in the
Belgian federal model. They try to define under which conditions and circumstances
the regional social security transfers are or can be problematic and formulate a number
of considerations for policy purposes. They argue that in the future, it wille be impor-
tant to integrate social security in a model of ‘mature social federalism’, based on three
pillars, i.e. a sense of responsibility, decentralisation and coordination. 

*
*     *
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“Inventaris van het armoedebeleid voor België van 2001 tot 2005 volgens de
nationale actieplannen sociale insluiting”
door Sarah Carpentier, Bea Cantillon en Karel Van den Bosch

Dit artikel presenteert een synthetische inventaris van het armoedebeleid voor de
periode 2001-2005 volgens de Nationale Actieplannen Sociale Insluiting 2001-2003
en 2003-2005 en geeft hiermee een antwoord op twee vragen. Ten eerste, welke
verdeling naar bevoegdheidsniveaus, beleidsdomeinen en beleidsinstrumenten en
welke inhoudelijke klemtonen van het armoedebeleid komen uit deze plannen naar
voren? Ten tweede, is het NAP SI een nuttig instrument voor beleidsanalyse, en zo
nee, onder welke voorwaarden zou het dat wel zijn?

De auteurs stellen vast dat een beleid gevoerd werd in functie van de actieve wel-
vaartstaat met nadruk op activering, responsabilisering en investering. Andere aan-
dachtspunten waren gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, draag-
bare kosten voor onderwijs en voor gezondheidzorg, inkomensbescherming en het
inspelen op de combinatie werk-gezin en de behoefte aan zorg. Niettemin domi-
neert tewerkstelling het armoedebeleid. Dit domein vertegenwoordigt meer dan de
helft van de maatregelen inzake armoede en sociale insluiting. De federale overheid
blijft het bevoegdheidsniveau met de meeste maatregelen inzake herverdeling en
armoedebestrijding. Bijna alle maatregelen zijn doelgroepgericht of om een specifie-
ke activiteit te stimuleren. Universele maatregelen zijn eerder uitzonderlijk.

Het NAP SI kan een interessant instrument zijn voor beleidsanalyse om inzicht te
verwerven in de aard en de prioriteiten van het gevoerde of geplande beleid. Helaas
schiet de documentatie van de NAPs SI 2001-2003 en 2003-2005 tekort voor een
degelijke beleidsanalyse. De minimale voorwaarden hiervoor, een degelijke beschrij-
ving en opvolging van alle maatregelen (vb. inzake budget), zijn niet vervuld.

“Inventory of the Belgian poverty policy from 2001 to 2005 according to the
national action plans for social inclusion”
by Sarah Carpentier, Bea Cantillon and Karel Van den Bosch

This article presents a synthetic inventory of poverty policy for the period 2001-
2005 according to the National Action Plans for Social Inclusion 2001-2003 and
2003-2005. As such, it answers two questions: firstly, which distribution as regards
competence levels, policy domains and policy instruments, and which accents as
regards content of poverty policy are highlighted in these plans? Secondly, is the
NAP SI a useful instrument for policy analysis, and if not, under which conditions
would it? 
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The authors found that a policy was implemented in function of the active welfare
state, which emphasised on activation, responsibilisation and investment. Other
points of interest were equal opportunities in education and in the labour market,
bearable costs for education and healthcare, income protection and capitalising on
the work-family combination and the need for care. Nevertheless, employment
continues to dominate the poverty policy. This domain represents more than half of
the measures with regard to poverty and social inclusion. The Federal Government
continues to be the competence level with the most measures as regards re-distribu-
tion and combating poverty. Almost all measures are oriented at target groups or
aimed at stimulating a specific activity. Universal measures are largely exceptional.

The NAP SI could prove to be an interesting instrument for policy analysis in order
to gain an insight in the nature and priorities of the scheduled or implemented policy.
Unfortunately the documentation of the NAP’s SI 2001-2003 and 2003-2005 has
too many shortcomings for a sound policy analysis. The minimum conditions, i.e. a
detailed description and follow-up of all measures (e.g. as regards budget), have not
been fulfilled.

____________
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