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WOORD VOORAF
BIJ HET EERSTE NUMMER VAN DE VIJFTIGSTE JAARGANG

Bij koninklijk besluit van 27 januari 1959 werd het Ministerie van Arbeid en Sociale
Voorzorg gesplitst in een Ministerie van Arbeid en een Ministerie van Sociale Voorzorg.
Naar aanleiding van de oprichting van het autonoom Ministerie van Sociale Voor-
zorg werd onmiddellijk het initiatief genomen een tweetalig tijdschrift, het zoge-
naamde Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid/Revue belge de sécurité sociale,
te publiceren.
Het nieuwe tijdschrift nam de benaming over van het vroegere, eentalige “…Revue
belge de sécurité sociale, gepubliceerd onder het voorzitterschap van de heren
Yves Urbain (professor van de Leuvense Universiteit) en Léon-Elie Troclet, gewe-
zen minister” (1) en stelde zich tot doel “…zich in te laten met de verdediging en
de verduidelijking van de sociale zekerheid” (2).
In januari 1959 werd het eerste nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid/Revue belge de sécurité sociale voorgesteld aan het publiek.

De thema’s van toen, van sociale bescherming in Belgisch en Europees perspectief
zijn nog steeds dezelfde als deze die voorkomen in de actuele, hertaalde missie:
“informeren over de sociale bescherming in België binnen een Europese context,
het bieden van een multidisciplinair forum voor het uitwisselen van informatie en
ideeën terzake, met het oog op een permanente uitbouw van kennis en van een toe-
reikend en legitiem sociaal beleid”. (3)
Het streefdoel van de redactie van het BTSZ blijft erin bestaan om via een afgelijnd
programmatiebeleid en een thematische multidisciplinaire aanpak een medium tot
uitwisseling van informatie en ideeën gestalte te geven en bronnen aan te reiken om
zo goed mogelijk de hoofdopdracht, de missie waar te maken.

De omgeving is weliswaar gewijzigd, maar de opdracht en wellicht ook de impact
van het Tijdschrift zijn onveranderd gebleven. Uiteraard heeft het in de afgelopen
periode ingehaakt op de nieuwe mogelijkheden van informatieverspreiding en is het
sedert een aantal jaren online te raadplegen waardoor de toegang makkelijker en
sneller is geworden en waardoor een ruimer publiek – ook internationaal –  kan
worden bereikt.

(1) Léon Servais, Even voorstellen, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1e jaargang, nr. 1
(januari 1959), pp. 1-2, 1959 en opnieuw gepubliceerd in dit nummer op pp. 11-12 in het kader van
de viering 50 jaar BTSZ-RBSS.
(2) Léon Servais, ibidem.
(3) Zie de missie van het BTSZ, omschreven op p. 4 van de kaft.
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Het BTSZ heeft vanzelfsprekend, inspelend op de wijzigende noden en mogelijkhe-
den, gedurende zijn 50-jarig bestaan een aantal facelifts ondergaan en inhoudelijke
aanpassingen gekend, waarbij bepaalde onderwerpen met het oog op de duurzaam-
heid van de informatie voorrang kregen boven andere en waarbij kwaliteitsbewa-
king via het referentensysteem werd ingebouwd.

*

De actualiteitswaarde van tal van artikelen heeft nog niet aan belang ingeboet. Het
eerste artikel uit het eerste nummer van het BTSZ (januari 1959), dat hernomen
wordt in dit eerste nummer van de 50e jaargang – dat wij u vandaag aanbieden op
p. 21-39 –, is hiervan een treffend voorbeeld.

Het BTSZ heeft dankzij de inspanningen en samenwerking van heel wat academici,
ambtenaren, politiek verantwoordelijken en medewerkers van studiediensten van
sociale partners, een niet onaanzienlijk maatschappelijk belang opgebouwd en is
daarbij ook internationaal niet onopgemerkt gebleven. 
Niet het minst moeten in dit verband de bijdragen van de medestichter van dit Tijd-
schrift, Albert Delpérée, en van ere-Koninklijke Commissarissen Roger Dillemans en
Pierre Vandervorst, die van 1995 tot 2004 het co-voorzitterschap van de redactie-
raad van het Tijdschrift op zich namen, worden vermeld. In dit nummer brengt de
redactie trouwens hulde aan Albert Delpérée, aan de hand van een artikel van
Gabrielle Clotuche.

Om de dubbele invalshoek Belgisch kader/België in Europa van het Tijdschrift in
dit nummer in te vullen, beschrijft enerzijds Jef Van Langendonck in zijn bijdrage
zijn visie op het Belgisch model van sociale zekerheid. Deze bijdrage zal ongetwij-
feld een aanzet zijn tot de weergave en publicatie van andere ideeën terzake in het
Tijdschrift, overeenkomstig de “forumfunctie” die het BTSZ heeft opgenomen.
Anderzijds bestuderen Marie-Pierre Hamel en Bart Vanhercke de invloed van de
Open Methodes van Coördinatie op de nationale socialebeleidsvorming in België en
Frankrijk.

Na de ruime aandacht die het BTSZ in een vorig nummer (4) besteedde aan 60 jaar
sociale zekerheid in België, met reflecties over de 19e juridische studiedagen Jean
Dabin die aan dit thema waren gewijd en die doorgingen aan de UCL, zal het Tijd-
schrift in de periode 2008-2009 een aantal initiatieven ontplooien naar aanleiding
van zijn 50e jaargang in 2008 en zijn 50e verjaardag in 2009, met de bedoeling nieu-
we impulsen aan het Tijdschrift te geven, zodat het een bijdrage kan blijven leveren
aan de verdere uitbouw van een legitieme sociale bescherming en gewapend is
tegen de toekomstige uitdagingen. De uitdagingen op korte en middellange termijn,
zoals de vergrijzing, zijn min of meer voorspelbaar. Maar op de langere termijn van
de komende 50 jaar zullen zich ongetwijfeld ook risico’s aandienen die op dit ogen-
blik nog niet te voorzien zijn.

(4) Zie het deel ‘‘60 jaar sociale zekerheid’’, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 2, pp.
231-376, 2007.6



Om de toekomst voor te bereiden mag het verleden niet vergeten worden. In een
nieuwe rubriek zullen in de loop van 2008 en 2009 historische figuren – zowel uit
België als omliggende landen –, belangrijk voor de sociale bescherming, worden
toegelicht.

Om daarnaast zijn rijke collectie aan informatie (teksten en artikelen) toegankelijker
te maken zal het Tijdschrift tegen het einde van het jaar de “index 50 jaar BTSZ” ter
beschikking stellen op papier en in elektronische vorm, zodat de informatie, die
gedurende 50 jaar is opgebouwd, opengesteld wordt voor alle geïnteresseerden. Dat
kan zeker de verbetering en verbreding van de kennis van de sociale bescherming
en van haar evolutie ten goede komen.
Deze betere toegankelijkheid van de informatie kan tevens de evaluatie vergemakke-
lijken van de mate waarin de doelstellingen van de sociale bescherming gedurende
de voorbije 50 jaar zijn bereikt, haar beleidsmaatregelen effectief zijn gebleken en
zij zich heeft kunnen aanpassen aan de vele maatschappelijke veranderingen, waar-
onder de toenemende globalisering.

Een 50e verjaardag is zeker een scharniergebeuren. Naar aanleiding daarvan worden
nog andere initiatieven gepland die via het Tijdschrift zullen worden medegedeeld.

Intussen wensen wij alle lezers veel leesgenot met dit eerste nummer van de 50e jaargang.
____________
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ALBERT DELPEREE EN HET BELGISCH
TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID

DOOR GABRIELLE CLOTUCHE

Lid van de Redactieraad van het BTSZ
Directeur-generaal sociale zekerheid (1986-1997)
Directeur Europese Commissie (1997-2007)

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om de 50e verjaardag van het Belgisch Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid te vieren zonder het te hebben over Albert Delpérée.

Albert Delpérée koppelt immers meteen al het BTSZ aan het Ministerie van Sociale
Voorzorg, waarvan hij in 1959 de teugels in handen neemt.

In de loop van de achttien jaren waarin hij zich van zijn taak als secretaris-generaal
kwijt, gebruikt hij dit belangrijke werkmiddel om de thema’s die hem na aan het
hart liggen, uiteen te zetten, de gesprekken over actuele thema’s op gang te bren-
gen en het sociale beleid dat hij ten uitvoer moet brengen, een internationale uit-
straling te geven.

Het eerbetoon van Léon-Eli Trochet (1) aan Albert Delpérée, wanneer deze op 1 mei
1977 afscheid neemt, is een goede samenvatting van de carrière van deze hoge rijks-
ambtenaar.

Onderwijs, actie en studie zijn altijd de kernwoorden van zijn carrière geweest. Zijn
lievelingsthema’s zijn de sociale problemen en de economie, de demografie en het
beleid dat erop betrekking heeft, de evolutie van de sociale zekerheid ten overstaan
van de samenleving, de toekomstleer en het sociaal beleid. Steeds weer richt hij
zich tot deze disciplines en gaat hij de confrontatie ermee aan om er nieuwe ideeën
uit te puren.

Nog vóór hij op het Ministerie van Sociale Voorzorg het roer overneemt, reikt zijn
bezorgdheid verder dan de staatsgrenzen.

(1) Minister van Staat, Voorzitter van de Wetenschappelijke raad van het Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid.
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In zijn boek “Politique sociale et intégration européenne” (2), dat in 1956 wordt
gepubliceerd en hem de Berheim-prijs oplevert, kaart hij niet alleen de algemene
problemen aan, maar ook de problemen inzake arbeidskrachten, sociale zekerheid
en arbeid en dat, met Europa in het verschiet.

In dit werk bestudeert hij de – door hem zeer positief beschouwde – rol die het
sociale beleid kan spelen in het sociale-integratieproces, maar hij deinst er ook niet
voor terug om de uiteenlopende problemen die dit beleid met zich meebrengt, op
de agenda te plaatsen.

Kortom, de thema’s die hem evenzeer voortdurend bezighouden, zijn: de mobiliteit
van arbeidskrachten, het vrij verkeer van werknemers, Europese migratie, technolo-
gische werkloosheid, lonen, sociale zekerheid, arbeidsomstandigheden en industriële
betrekkingen.

Hij pleit voor de uitwerking van een Europees sociaal handvest en een ambitieus
programma, waarmee hij in de eerste plaats de mobiliteit en het vrij verkeer van
arbeidskrachten wil stimuleren en de resterende discriminaties die in de socialezeker-
heidswetgeving zitten, weg wil werken.

De realist in hem weet dat voorafgaande politieke integratie zal bijdragen tot het
streven naar een Europees sociaal beleid, een beleid dat hij schetst in 1956, nog
vóór het Verdrag van Rome wordt ondertekend. Nu, vijftig jaar later, weten we wat
ervan is geworden.

Het Europees sociaal handvest wordt op 18 oktober 1961 in Turijn ondertekend en
verschaft de Raad van Europa nog steeds een normatief instrument dat binnen de
Europese Unie geen equivalent kent. 

In december 1989 keuren in Straatsburg elf staats- en regeringshoofden (3) plechtig
het Communautair handvest van de sociale grondrechten van de werknemers
goed. Eerst dient 1997 en het Verdrag van Amsterdam te worden afgewacht vooral-
eer het Verdrag over de Europese Unie, in het woord vooraf, expliciet naar deze
twee teksten verwijst. 

Pierre Vandervorst noemt hem in zijn niet-conclusies bij de XIXe Journées juridi-
ques Jean Dabin, die in dit Tijdschrift zijn gepubliceerd (4), een “referentieman”,
niet alleen vanwege zijn uitgesproken staatsgevoel, maar ook om zijn onbetwiste
autoriteit en intellectuele uitstraling die steunt op werken, studies, leermomenten ...

(2) A. Delpérée, Politique sociale et intégration européenne (Sociaal beleid en Europese integra-
tie), Parijs, Librairie générale de droit et de jurisprudence / Luik, Thone, 1956.
(3) Mevrouw Thatcher, Premier van het Verenigd Koninkrijk, weigert dit handvest te ondertekenen.
(4) Pierre Vandervorst, Le Chœur d’Hybride, pp. 323-376, BTSZ, nr. 2, 2007.
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Pierre Vandervorst gaat verder en wijst op de enorme verdienste van Albert
Delpérée “dat hij duidelijk kon maken dat het socialezekerheidsrecht niet beperkt
mocht blijven tot een recht, dat het zich ook voedde met economie, financiën,
sociologie, ...”

Dit wordt bevestigd door het artikel dat hij in het eerste nummer van het Tijdschrift
publiceert en dat in dit verjaardagsnummer opnieuw wordt opgenomen. Vanaf de
zin die als motto naar voren wordt geschoven (zonder vermelding van de auteur) –
“Alleen in beweging zit een goed sociaal beleid en niet in de bescherming van de
verworven situaties” – begrijpt de lezer het standpunt van de auteur. Albert
Delpérée treedt in dienst als secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voor-
zorg en zet uiteen welke gedragslijn hij zal volgen. Hij neemt de stellingen over die
in 1956 werden ontwikkeld (zie hierboven), en zet zijn standpunt kracht bij door
zijn analyse van de artikels betreffende het sociale domein in het Verdrag tot oprich-
ting van de Europese Economische Gemeenschap.

Voor hem ligt “de ware oplossing dezer distorsies (…) in de harmoniëring der wet-
gevingen, in de vaststelling van minimumnormen met betrekking tot bepaalde
factoren”.

Als hij schrijft dat “Contacten en gedachtenuitwisselingen kunnen geleidelijk bij-
dragen tot het opmaken van een gemeenschappelijke waardeschaal voor de
arbeidswereld; (…) zo ook zal men er in Euromarktverband hoogstwaarschijnlijk
in slagen een min of meer uniform begrip te vinden voor (…) het globaal bedrag
der socialezekerheidsinhouding, het niveau der verstrekkingen in de verschillen-
de gebieden der sociale verzekeringen, enz.”, denken we aan de Open coördinatie-
methode (5) tijdens de Europese top van Lissabon, in maart 2000 naar voren gescho-
ven voor een aantal thema’s, waaronder ook de sociale zekerheid, en die in hoofd-
zaak onder de bevoegdheid van de Lidstaten valt, maar waaraan de Europese Unie
een meerwaarde kan geven. 

Als ik de lijst overloop van de artikels van Albert Delpérée die in het Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid werden gepubliceerd, zijn er volgens mij enkele die,
beter nog dan de andere, een beeld geven van deze “referentieman”, zoals Pierre
Vandervorst hem noemde.

Bijvoorbeeld zijn onafgebroken streven om het Europa in opbouw in zijn beschou-
wingen op te nemen: 
1960 (nr. 11): De Gemeenschappelijke Markt en de sociale vooruitgang;
1965 (nr. 9): De Belgische sociale zekerheid en de Europese betrekkingen;
1967 (nr. 12-11): Bestaat er een Europees sociaal beleid?;
1968 (nr. 10): Het maatschappelijk werk ten aanzien van de gewestelijke uitrus-
ting in Europa;
1979 (nr. 2): Een sociaal beleid voor Europa 1980.

(5) Voor meer uitleg over deze OCM, zie voetnoot 72 bij het artikel van P. Vandervorst, op. cit. 15

ALBERT DELPEREE EN HET BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID



Verder getuigen de artikels van het belang dat hij hecht aan studies inzake sociale
aangelegenheden:
1970 (nr. 1): De sociale zekerheid: doelstellingen, evolutie, problemen van morgen;
1972 (nr. 4): Sociaal beleid en sociaal-wetenschappelijke research.

Ook de demografische uitdaging waar de Europese Unie al enkele jaren veel aan-
dacht aan besteedt, met name omdat de impact op het sociale beleid zo groot is, is
een van de stokpaardjes van Albert Delpérée. 

Als eponiem auteur van het Verslag dat in 1962 op verzoek van de Belgische regering
wordt opgesteld als antwoord op het Verslag-Sauvy (6), breidt Albert Delpérée zijn
visie verder uit naar het hele land en bovendien stelt hij sociaaleconomische oplos-
singen voor die verdergaan dan de louter natalistische.

Dit verslag wordt gedeeltelijk gepubliceerd in het tijdschrift onder de titel “Bevol-
kings- en gezinspolitiek” (nr. 7-8 van 1962) en in de rubriek Feiten en Gedachten
wordt er eveneens naar verwezen: “Hoe wij een grote familiale en demografische
politiek opbouwen”.

Dit thema vinden we op geregelde tijdstippen terug in het Tijdschrift, aangezien
Albert Delpérée aan heel wat conferenties inzake migratie- en bevolkingskwesties
heeft deelgenomen. In de ad-hocrubrieken van het Tijdschrift schetst hij vaak de
hoofdlijnen van de ideeën, zoals in 1974 (nr. 11-12) over de Wereldconferentie over
de Bevolking, die in Boekarest wordt gehouden.

Dat hij het debat over de kwestie van de sociale zekerheid en de evolutie ervan een
sterke duw in de rug wil geven, blijkt ook uit de jaarlijkse organisatie van studie-
dagen over een actueel thema. Dit is de gelegenheid bij uitstek om het personeel
van zijn Administratie te confronteren met de academici, de sociale partners of
internationale ambtenaren die hij uitnodigt. Dit is ook de bron voor de discussies en
debatten die aanleiding geven tot publicaties in het Tijdschrift, waardoor de bespro-
ken ideeën dan ook op grotere schaal worden verspreid. 

Ik herinner me vooral die studiedag die in 1975 wordt georganiseerd, met als thema
“De rol van de vrouwen in de economie”; de teksten van de werkzaamheden wor-
den integraal opgenomen in het nummer 9 van het Tijdschrift van dat jaar. Onder
meer de volgende twee titels zijn nog steeds actueel: 
De vrouwenarbeid en de Sociale Zekerheid, uiteenzetting die hij samen met Mevr.
Poelmans-Kirschen houdt, en De bevordering van de beroepsarbeid van de vrouw:
het Zweedse experiment, uiteenzetting door Mr. Lisein-Norman. 

(6) Alfred Sauvy, Conditions de développement économique et mesures à prendre en vue d’un
renouveau général (Voorwaarden voor economische ontwikkeling en maatregelen die moeten wor-
den genomen voor een algemene vernieuwing), gepubliceerd in het Revue du Conseil économique
wallon, pp. 24-51, nr. 54 en 55, januari-april 1962, en eveneens voorgesteld in het Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, in de rubriek Feiten en Gedachten van datzelfde jaar.16
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Albert Delpérée wil vooral een “duidelijk zicht” krijgen op de rekeningen van de
sociale zekerheid. Om de ideeën en voorstellen die hij in verband met de beleids-
initiatieven formuleert, te steunen, heeft hij nood aan werkmiddelen. Die middelen
houdt hij overigens niet alleen voor zichzelf, want hij vindt dat de academische
gemeenschap en de onderzoekers in het bijzonder, maar ook de politieke verant-
woordelijken, over dezelfde informatie moeten beschikken. 
Hiervoor verlangt hij dat zijn Administratie jaarlijks een Verslag over de sociale
zekerheid en een Statistisch jaarboek publiceert. In het eerste document worden de
rekeningen van de sociale zekerheid en de sociaaleconomische evolutie van het
land toegelicht; het tweede werk bevat alle statistische gegevens van de sociale
zekerheid. 

De rubriek “Juridische, sociale en statistische studiën” van het Tijdschrift verwijst er
regelmatig naar en neemt de grote lijnen over. 

De jaren zeventig is ook de periode waarin vooruitblikken in de mode is. Het artikel
“Een poging tot toepassing van het P.P.B.S. bij het Ministerie van Sociale Voor-
zorg” (nr. 9, 1973) moet worden gezien als een weerspiegeling van deze zienswijze
met betrekking tot het overheidsbeheer van een materie die even complex als
belangrijk is op het vlak van de begroting van de sociale zekerheid, een materie
waaraan Albert Delpérée veel aandacht besteedt. Maar dit is niet het enige artikel
waaruit blijkt hoeveel inzet Albert Delpérée van de ambtenaren van het Ministerie
en de parastatale instellingen eist om dit avontuur tot een goed einde te brengen,
ook al wordt het later terzijde geschoven.

We moeten het ook hebben over het werk dat hij met meesterlijke hand heeft gere-
aliseerd in zijn functie van Koninklijk commissaris voor de ziekteverzekering; het
Tijdschrift bespreekt de voornaamste werkzaamheden in 1976 (nr. 5-6). 
Hij heeft een voorliefde voor dit soort opdrachten; hij voert ze met verschillende
teams van ambtenaren en deskundigen uit en neemt daarbij de coördinatie op zich
met het oog op het opstellen van een rapport. In dit verslag analyseert hij tegelijker-
tijd de sociaaleconomische context, bestudeert hij de problemen van de sector
(gebaseerd op statistische, demografische en financiële gegevens van de genoemde
sector) en oppert hij beleidsvoorstellen (eveneens gebaseerd op vooruitzichten
inzake arbeid en bevolking).

In 1977 gaat hij met pensioen, maar hij behoudt een zekere band met de sociale
zekerheid, dankzij zijn medewerking aan het Tijdschrift, waarvoor hij analyses en
studies maakt van de evolutie van de sociale zekerheid in België en Europa. 
Een van de laatste artikelen waarnaar ik hier verwijs, toont duidelijk aan hoezeer hij
aan dit sociale beleid en aan Europa gehecht is, maar ook hoe goed hij op de hoogte
is van de evolutie hiervan. In dit artikel geeft hij ook kritiek op de stellingen die
door de Franse werkgeversvertegenwoordigers naar voren worden geschoven en
die in die tijd ook door de Belgische werkgevers worden overgenomen. 

17

ALBERT DELPEREE EN HET BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID



Hij eindigt zijn artikel met een zin die een goede samenvatting vormt van de inge-
steldheid die hij bij zijn medewerkers wil zien: “Tegenover economische vernieu-
wing moet sociale verbeelding staan”.

We zouden willen dat onze nationale en Europese verantwoordelijken dit horen. 

(Vertaling)
____________
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DOOR JEF VAN LANGENDONCK

Professor Emeritus, Instituut Sociaal Recht, K.U. Leuven

De sociale zekerheid is in België gesticht op het einde van de Tweede Wereldoorlog,
als een samenhangend model in de Bismarckiaanse traditie, met eigen originele
accenten en eigenaardigheden. Henri Fuss kon het destijds in een artikel in een
Amerikaans tijdschrift een “Belgisch model” noemen (1). Sindsdien is dit uitgebreid
met nevenconstructies voor de zelfstandigen en voor de niet-actieven en werden de
aanpalende regimes voor de diverse categorieën van het overheidspersoneel
ingepalmd, wat aan het geheel een disparaat karakter heeft gegeven (2). De crisis
van de jaren tachtig heeft dit onevenwichtige gebouw nog eens zwaar door elkaar
geschud. Het is zwaar geteisterd door een vloedgolf van programmawetten en
andere “wetten houdende diverse bepalingen”, die overal gaten geslagen en
wrakhout achtergelaten hebben. Zoals het er nu uitziet, kan het bezwaarlijk als een
“model” beschreven worden, dat zou verdienen door anderen nagevolgd te worden.

Er zijn twee belangrijke pogingen gedaan om eenheid in het stelsel te brengen en
het aan de veranderende tijdsomstandigheden aan te passen. In 1950 reeds werd
aan een Rijkscommissaris (de heer Henri Fuss) en een Adjunct-Rijkscommissaris (de
heer Walter Leën) de opdracht gegeven een algehele hervorming van de sociale
zekerheid voor te stellen (3). En in 1984 werd een Koninklijke Commissie opgericht
voor de codificatie, harmonisering en vereenvoudiging van de sociale zekerheid “in
het kader van de algemene hervorming van die wetgeving”, onder voorzitterschap
van de professoren Roger Dillemans en Pierre Vandervorst (4). Geen van beide
pogingen heeft enig resultaat opgeleverd, hoe interessant vele van de gedane voor-
stellen ook mochten zijn.

(1) Fuss, H., Social Security in Belgium, The Annuals of the American Academy of political and
Social Science, nr. 247, pp. 117-124, 1946.
(2) Officieel sinds de definitie van “sociale zekerheid” bij art. 2, 1e lid, Wet 11 april 1995 tot invoering
van het Handvest van de Sociaal Verzekerde.
(3) Zie: Vanthemsche, G., De beginjaren van de sociale zekerheid in België (1944-1963), Brussel,
VUB-Press, 1994.
(4) Zie hierover: Koninklijke Commissie Sociale Zekerheid, Kluwer, Reeks Sociaal Recht, nr. 29, 1986.
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Het Belgisch stelsel – zo zullen we het maar noemen – kan dan ook moeilijk met
één woord gekarakteriseerd worden. Het is heterogeen en disparaat van uitzicht.
Het is tegelijkertijd gekenmerkt door conservatisme en door vernieuwing, door tra-
ditionalisme en door eigenheid, met enkele verrassende eigen originaliteiten, die
soms opvallende verdienstelijke creaties zijn, maar die soms tot het domein van de
“Belgenmoppen” moeten gerekend worden.

Wij geven hier geen beschrijvend overzicht van het Belgisch stelsel in zijn geheel
(5). Onze bedoeling is alleen de kenmerkende elementen van het stelsel in het voet-
licht te plaatsen, en er de verdiensten en soms de onaangepastheden van te onderlij-
nen. Dit alles vanuit een standpunt dat alleen dat van de auteur is, en dus niet nood-
zakelijk gedeeld wordt door de redactie van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid of door het Instituut Sociaal Recht van de K.U. Leuven.

1. TRADITIE

De sociale zekerheid, die in België opgericht werd door de besluitwet van 28
december 1944, was het resultaat van besprekingen tijdens de oorlog, in de clandes-
tiniteit, tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, die een “ont-
werp van pact van sociale solidariteit” opstelden, om als basis te dienen voor de
sociale zekerheid die – naar het Amerikaanse voorbeeld – ten grondslag zou liggen
aan de na-oorlogse maatschappijordening (6). De inspiratie voor dit model werd
voornamelijk gevonden in de mutualistische traditie, die in België sterker was dan in
de meeste andere landen. Aan de Amerikaanse “Social Security Act” van 1935 werd
de naam ontleend, en aan het beroemde Beveridge-rapport van 1942 werd in het
Verslag aan de Regent lippendienst bewezen, (7) maar in werkelijkheid ging het om
een klassieke sociale verzekering voor werknemers, naar het onsterfelijke model dat
door kanselier Bismarck ingevoerd werd in het Duitsland van 1881.

Dat “ontwerp van pact van sociale solidariteit” heeft in de Belgische geschiedenis
eenzelfde scharnierrol gespeeld als later het schoolpact en de taalwetgeving. Het
kwam er nadat de controverse over het openbaar of privaat beheer de invoering van
de sociale zekerheid gedurende een hele generatie, van de ene wereldoorlog tot de
andere, had tegengehouden (8). Het ging in essentie om de rol van de vrije instellin-

(5) Dat wordt op overtuigende wijze gedaan door de FOD Sociale Zekerheid in zijn brochure:
Beknopt overzicht van de sociale zekerheid in België (meest recent 2006, 587 p.).
(6) Het is een opmerkelijk feit dat deze basistekst van de Belgische sociale zekerheid nooit door de
opstellers ervan ondertekend werd.
(7) Als doel werd vooropgesteld “het grootst aantal arbeidzame mannen en vrouwen aan de vrees
voor ellende te onttrekken”, zie: Voordracht aan de Regent, Belgisch Staatsblad, 30 dec. 1944, 1730.
Zie ook: Guinard, C., Het Beveridge-rapport in België, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid,
nr. 1, pp. 243-257, 2003.
(8) De toenmalige regering had nog net vóór de Eerste Wereldoorlog een wetsontwerp tot invoering van
een verplichte sociale verzekering bij het parlement ingediend (Parl. St., Kamer 1913-14, nr. 267-273).
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gen, die in het maatschappelijk leven een groot belang hadden gekregen, die nauw
verweven waren met de heersende “politieke families” en die bij de bevolking een
aanzienlijke populariteit genoten.

De basisoptie van de opstellers van het “ontwerp van pact” was heel duidelijk: de
bestaande vrije instellingen behouden en ze opnemen in de nieuwe verplichte
verzekering, waardoor hun rol en hun belang nog zouden toenemen. Het compromis
bestond erin het beheer van de sociale zekerheid over twee niveaus te verdelen. Het
eigenlijke beheer werd toevertrouwd aan openbare instellingen, die losstaan van
het staatsgezag, dat er alleen een voogdij over uitoefent (9). Zij worden beheerd
door vertegenwoordigers van de privésector: de werkgevers en de vakbonden (10).
Onder deze instellingen opereren dan de daartoe erkende (zijnde de op dat ogenblik
bestaande) vrije organisaties, die de verbinding zullen verzorgen tussen de verzeker-
den en de openbare instellingen. De verzekerden zullen dus niet rechtstreeks te
maken hebben met de openbare instellingen, maar hun uitkeringen betrekken via
hun eigen organisaties, waarin zij hun vertrouwen stellen. Om de vrije keuze te
waarborgen en niemand te verplichten zich tot een bepaalde politieke familie te
bekennen, werden dan naast de vrije instellingen ook neutrale “hulpkassen” opge-
richt, paritair beheerd zoals de openbare instellingen.

Zoals alle historische compromissen verkreeg ook dit een bijna sacraal karakter. Het
vormt als het ware de Grondwet van de sociale zekerheid. Niemand kan hieraan tor-
nen, zonder het evenwicht tussen de twee kampen in het gedrang te brengen.
Alleen wanneer de historische omstandigheden grondig gewijzigd zijn (en is dat nu
het geval?), kan eraan gedacht worden hierin verandering te brengen. Hier ligt de
basis van het traditionalisme in de Belgische sociale zekerheid.

Wij overlopen kort de voornaamste van deze private organisaties: de ziekenfondsen
(“mutualiteiten”), de arbeidsongevallenverzekeraars, de kinderbijslagfondsen (“com-
pensatiekassen”) en de werkloosheidskassen.

1.1. DE MUTUALITEITEN
Er kan geen twijfel over bestaan dat in de belangrijke sector van de ziekte- en inva-
liditeitsverzekering (11) de mutualiteiten, thans omgedoopt tot “ziekenfondsen”,
(12) een overheersende rol spelen.

(9) Vandaar de benaming “parastatalen”.
(10) Wat “paritair beheer” genoemd wordt.
(11) Die wij zo blijven noemen, ondanks de weinig overtuigende poging van de wet-Moureaux van
15 februari 1992 om de benaming te veranderen in “geneeskundige verzorging en uitkeringen”.
(12) Sinds de nieuwe wet op de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen van 6 augustus
1990.
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De structuur zelf van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, die op merkwaardige
manier vijf verzekeringen combineert, die op zichzelf weinig met elkaar gemeen
hebben, (13) nl. de medische zorgen, de ziekte-uitkeringen, het moederschap, de
invaliditeit en de begrafeniskosten, is ontleend aan de mutualistische traditie. (14) 

De Belgen zijn aan deze toestand gewoon geraakt, maar hij is alles behalve evident. 

De medische zorgen zijn van een heel andere aard en richten zich tot een andere
populatie dan de andere risico’s. Toegang tot medische zorg is een recht van ieder-
een, terwijl uitkeringen voor loonverlies bij arbeidsongeschiktheid alleen voor de
werkenden van betekenis zijn. Dit heeft geleid tot een ingewikkelde beheersmatige
splitsing in het RIZIV, die had kunnen vermeden worden door de twee risico’s
inderdaad afzonderlijk te verzekeren. Het ligt ook aan de basis van een ingewikkelde
regeling van zogenaamde “verzekerbaarheid” inzake medische zorgen, waarbij alle
verzekerden ofwel als primaire uitkeringsgerechtigden ofwel als personen ten laste
met een bepaalde landsbond van ziekenfondsen moeten verbonden zijn. Dat leidt
dan weer tot problemen van dubbele (of meervoudige) rechten, waarbij een soms
ingewikkelde voorrangsregeling moet gehanteerd worden. En het leidt tenslotte tot
mogelijke uitsluiting van marginale groepen, die onder geen enkele categorie vallen.
Dit heeft het nodig gemaakt – na lange tijd – een dubbelzinnige uitbreiding van het
toepassingsgebied tot alle “in het Rijksregister ingeschreven personen” in te voeren,
waarvan men niet goed weet of ze als een verplichte dan wel als een vrijwillige ver-
zekering te beschouwen is (15). Alleszins zorgt dit voor een verschillende behande-
ling van diverse categorieën van verzekerden, die niet goed te verenigen is met het
beginsel van de gelijkheid van de burgers voor de wet.

De moederschapsverzekering stamt niet uit de echte mutualistische traditie, maar
uit het arbeidsrecht. Zij is pas laattijdig in onze ziekteverzekering ingevoerd, niet
zozeer om aan dit risico een aparte plaats en aangepaste behandeling te geven, quod
non, maar wel om in de bedrijfswereld discriminatie tegen vrouwen bij de aanwer-
ving omwille van het moederschapsrisico tegen te gaan.

In zowat alle andere landen (16) – en in België ook voor het overheidspersoneel en
de ex-mijnwerkers – is de invaliditeitsverzekering een vorm van vervroegd pen-
sioen, waarvan de berekening gebaseerd is op de pensioenloopbaan. Dit maakt een
heel verschil ten aanzien van de toegang tot en de berekeningswijze van deze uitke-
ringen. Het basisprincipe is verschillend. De Belgische invaliditeitsverzekering is een

(13) In de klassieke cataloog van de sociale risico’s, bevat in conventie nr. 102 van de Internationale
Arbeidsorganisatie over minimumnormen van sociale zekerheid, van 1952, zijn dit 5 verschillende
risico’s.
(14) Oorspronkelijk hadden de mutualiteiten nog andere verzekeringen ook, zoals oogstverzekerin-
gen voor boeren, maar die zijn niet in de Z.I.V. opgenomen.
(15) De tekst van art. 128quinquies KB 3 juli 1996 is op dit punt niet duidelijk. Hij behandelt wel in
principe de verplichte verzekering, maar er is geen sanctie voorzien voor niet-aansluiting.
(16) Behalve Nederland.
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(grotendeels door de Staat gefinancierde) risicoverzekering, terwijl het invaliditeits-
pensioen meer op een spaarformule-met-verzekering berust (17). Het statuut van
vroeggepensioneerden is ook heel anders dan dat van invaliden. Misschien zou Bel-
gië niet slecht geïnspireerd zijn om zich op dit vlak met de andere geïndustrialiseer-
de landen op één lijn te stellen.

De verzekering voor begrafeniskosten is helemaal een geval apart. Het is volkomen
zinloos deze binnen de ziekteverzekering te regelen, tenzij men op cynische wijze
het overlijden als een extreme vorm van ziekte wil behandelen. Niemand begrijpt
trouwens goed waarom de begrafenis van een primair uitkeringsgerechtigde of van
een gepensioneerde door de verplichte verzekering moet betaald worden, en die
van een persoon ten laste door de aanvullende vrijwillige verzekering. De overheid
heeft in de jaren tachtig een poging gedaan om deze wat absurde uitkering af te
schaffen, maar is daar niet in geslaagd (18).

Het statuut zelf van de mutualiteiten in de Belgische ziekteverzekering is bijzonder
dubbelzinnig. De wet noemt hun landsbonden “verzekeringsinstellingen”. In die
hoedanigheid zijn zij ook in 1945 binnengehaald. Vanuit hun ervaring uit de vrijwil-
lige verzekering verschenen de mutualiteiten als organisaties die bij machte waren
om medische zorgen te verstrekken binnen een bepaald budget en toch tot tevre-
denheid van hun leden. Die knowhow zouden zij ten dienste stellen van de ver-
plichte ziekteverzekering. Dit moest garanderen dat de Belgische ziekteverzekering
nooit een deficit zou lijden.

Men weet dat de werkelijkheid heel anders is. Sinds 1948 heeft de ZIV in België –
op één jaar na – alle jaren een tekort laten optekenen. De bepalingen die de verzekerings-
instellingen verplichten binnen hun budget te blijven, op straffe van eventueel
bij hun leden aanvullende bijdragen te moeten innen (19), zijn dode letter gebleven
en ten slotte vervangen door een opvallend ingewikkelde regeling, die nog steeds
dezelfde sanctie bevat, maar in een context van zeer beperkte reële verantwoorde-
lijkheid (20). De verantwoordelijkheid voor het financiële evenwicht van de verze-
kering is van de mutualiteiten naar de regering verschoven. Deze neemt talloze KB’s
en maakt meerdere keren per jaar programmawetten om dat evenwicht tot stand te
brengen. Dit komt de leesbaarheid van de wetgeving zeker niet ten goede, en de
kwaliteit ervan wordt er ook niet bepaald door bevorderd.

(17) Op het vlak van de EU-Verordeningen inzake coördinatie van de sociale zekerheid zorgt dit ook
voor heel wat extra last.
(18) Niet zozeer wegens protest van de bevolking, maar wegens verzet van de Raad van State. Zie
hierover: “Ziekteverzekering en gezondheidszorg”, in Volmachten en Sociale Zekerheid 1986/87,
Kluwer, Reeks Sociaal Recht, nr. 32, pp. 29-30, 1987.
(19) Het oude artikel 128 van de ZIV-wet van 1963.
(20) Art. 197-199 Ger.W. 14 juli 1994, zoals ingevoegd bij KB 12 aug. 1994. Zie Deloof, E., De finan-
ciële verantwoordelijkheid van de ziekenfondsen voor de verplichte ziekteverzekering, Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, nr. 2, pp. 623-630, 1994.
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Het gezond verstand zou zeggen dat de mutualiteiten moeten kiezen: ofwel hun
financiële verantwoordelijkheid in de verzekering ten volle opnemen, met eventu-
eel hogere bijdragen voor hun leden, zoals dat in het systeem van de wet bedoeld
was, en zoals dat bv. in Duitsland gebeurt, (21) ofwel hun rol reduceren tot uitbetalings-
organismen zonder eigen verantwoordelijkheid, zoals dat in andere takken van de
sociale zekerheid het geval is. In dat laatste geval zouden zij – zoals zij al in ruime
mate doen – hun initiatieven kunnen concentreren op aanvullende verzekeringen
voor hun leden, boven op de wettelijke ziekteverzekering, zoals bv. in Frankrijk (22).

1.2. DE ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING
Ten tijde van de invoering van de Belgische sociale zekerheid, in 1945, was het de
bedoeling om van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten een gewone tak van
het stelsel te maken, zoals in de ons omringende landen. De verzekeringsmaatschap-
pijen, die de tak arbeidsongevallen in hun portefeuille hadden, voelden er echter
niets voor om die op te geven. Zij vonden steun bij de patroonsorganisatie. Om snel
te gaan (23) en een langdurig conflict te vermijden werd dan maar beslist deze sec-
tor buiten de sociale zekerheid te laten. Men bleef dus bij de patronale verantwoor-
delijkheid, met de mogelijkheid voor werkgevers om zich te verzekeren ofwel bij
een vrije onderlinge kas ofwel bij een commerciële verzekeringsmaatschappij, die
daartoe erkend zijn.

Deze toestand is tot op heden blijven bestaan. België behoort daarmee tot de zeer
beperkte groep van landen (24) waarin de dekking van het risico van arbeidsonge-
vallen nog in zekere of in ruime mate aan de zorg van commerciële verzekerings-
maatschappijen is toevertrouwd. Sommigen zullen dat een goede zaak vinden. Er
bestaat een tendens om te geloven in privatisering of in “marktwerking” in de socia-
le zekerheid (25). En de verzekeringsmaatschappijen zijn ongetwijfeld in ruime
mate populair bij de verzekerden. Maar het heeft ook opvallende nadelen.

Een van de gevolgen van het beheer door verzekeringsmaatschappijen is de princi-
piële cumuleerbaarheid van uitkeringen bij arbeidsongeval (en bij analogie ook bij
beroepsziekte) met loon en met andere sociale uitkeringen. Verzekeringsmaatschap-
pijen houden er niet van periodieke uitkeringen gedurende lange tijd te blijven beta-
len, en al die tijd de voorwaarden van betaalbaarheid ervan te moeten controleren.
Zij verkiezen een kapitaal ineens te storten bij een renteninstelling, die de rente van
dat kapitaal aan het slachtoffer zal uitkeren, ongeacht zijn verdere financiële of

(21) Schnapp, F., Organisatie en financiering van de sociale verzekering in de Bondsrepubliek Duits-
land, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 2, pp. 383-391, 1996.
(22) Zie Les institutions sociales de la France, Parijs, La Documentation Française, p. 132 e.v., 1980.
(23) Naar de woorden van Achille Van Acker: “Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais”.
(24) Waartoe ook Portugal, Denemarken en Finland behoren, evenals de Verenigde Staten.
(25) Zie het speciaal nummer “Privatiseringstendenzen in de sociale zekerheid”, Belgisch Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid, nr. 1-2, 1989.
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sociale toestand. Vermits de overgrote meerderheid van de arbeidsongevallen lichte
gevallen betreft, die zeker na afloop van een initiële periode het hernemen van de
arbeid mogelijk maken, komt deze cumuleerbaarheid de meeste slachtoffers goed
gelegen, zeker wanneer de uitkering dan geheel of gedeeltelijk in kapitaal kan
gebeuren. De verzekerde zal dan, wanneer zijn letsel al geheeld is, geld bovenop
krijgen, ongeveer zoals bij het winnen met de loterij. Alleen is de kans op winnen
hier veel groter!

In het algemeen passen de verzekeringsmaatschappijen in de branche arbeidsonge-
vallen ongeveer dezelfde commerciële politiek toe als bij de gewone verzekeringen.
Zij tonen zich zeer lankmoedig voor de kleine schadegevallen, die de grote meerder-
heid uitmaken, en waarbij een ernstige controle van de schadeclaim veel zou kosten
in vergelijking met de uit te keren vergoeding. De talrijke vlot vergoede klanten
maken reclame voor de maatschappij. Maar voor de eerder schaarse gevallen van
werkelijk zware schade past de maatschappij veel beter op. Daar beschermt zij haar
belangen door nauwgezette controle en desgevallend door doorgedreven gerechte-
lijke procedures, waarin de verzekerde snel in financiële ademnood komt.

Een verder gevolg is dat België een verschillende verzekering kent voor beroeps-
ziekten en voor arbeidsongevallen. De beroepsziekten zijn geen gemakkelijk verze-
kerbaar risico en dus niet welkom bij de private verzekeraars. Zij worden behandeld
zoals een “echte” tak van de sociale zekerheid, via een openbare instelling, het
Fonds voor Beroepsziekten, gefinancierd door bijdragen. Een poging van de rege-
ring om deze tak te privatiseren (in 1988) is mislukt.

Dit leidt ertoe dat in de perceptie van het publiek de beroepsziekten verschijnen als
een soort van tweederangsrisico, waarbij men minder gunstig behandeld wordt.
Men krijgt niet zo gemakkelijk uitkering. Zij wordt niet definitief toegekend en zij
kan niet in kapitaal uitgekeerd worden. Men kan er dus niet zo gemakkelijk winst
uit halen! Dit staat haaks op de werkelijke betekenis van het risico van beroepsziek-
te, dat vaak zwaardere en meer langdurige gevolgen heeft dan het doorsnee arbeids-
ongeval. Het is allicht goed dat men een aparte aanpak heeft voor de beroepsziek-
ten, vooral vanuit het oogpunt van preventie, maar een verschillende regeling inza-
ke verzekering en vergoeding is moeilijk te verantwoorden.

1.3. COMPENSATIEKASSEN
In de economische en demografische depressieperiode vóór de Tweede Wereldoor-
log besloten Franse en Belgische werkgevers hun werknemers loonbijslagen te ver-
lenen wanneer zij gezinslast hadden. En om discriminatie bij de aanwerving tegen te
gaan vonden zij een compensatiesysteem uit, waarbij de werkgevers bijdragen
betaalden aan een onderlinge kas. Die kassen zouden dan de kinderbijslagen uitke-
ren aan de individuele werknemers.
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België is bij ons weten het enige land waar deze compensatiekassen, thans onder de
naam “kinderbijslagfondsen”, nog altijd bestaan. Men kan dit zien als een mooie tra-
ditie die in ere wordt gehouden. Maar helaas heeft het ook ernstige nadelen.

Om te beginnen vereist het systeem dat rechthebbenden op kinderbijslag via een
werkgever aangesloten zijn bij een dergelijke kas. Dit creëert talrijke moeilijkheden,
bijvoorbeeld in de gevallen waarin dezelfde persoon bij meerdere werkgevers werkt
in dezelfde periode, of wanneer in hetzelfde gezin meerdere potentiële rechtheb-
benden aanwezig zijn, tussen wie een voorrangsregeling moet doorgevoerd worden.

Het is ook duidelijk dat dit systeem natuurlijk niet voor iedereen kan werken.
Gezinsbijslagen worden thans aan (bijna) iedereen toegekend, dus ook aan niet-
werknemers, die geen werkgever hebben die bij een dergelijke kas aangesloten is.
Zij ontvangen dan hun uitkeringen langs een openbare instelling.

Problemen doen zich voornamelijk voor wanneer rechthebbenden binnen korte tijd
meerdere keren van werkgever en/of van statuut veranderen. Dit zal bv. het geval
zijn wanneer iemand die eerst bij een werkgever in een bepaalde sector aan het
werk is, daarna werkloos wordt, dan bij een andere werkgever aan de slag gaat, dan
een tijd lang ziek wordt, enz. Telkens moet dan het dossier van het gezin overge-
maakt worden aan een andere kas of instelling, waarbij het gevaar ontstaat dat de
administratieve afhandeling pas rond is wanneer het statuut van de betrokkene
alweer veranderd is. Op die manier kunnen belangrijke stoornissen en onderbrekin-
gen in de betaling van de uitkeringen tot stand komen. In het werkelijke leven komt
dit soort van toestanden voornamelijk voor bij de lagere-inkomensklassen, die een
precaire positie innemen op de arbeidsmarkt. Dit zijn precies degenen die vaak de
kinderbijslag het meest nodig hebben.

De kinderbijslagfondsen zorgen voor werkgelegenheid voor hun personeel en zij
putten zich uit in goede dienstverlening voor hun aangeslotenen. Dat is allemaal
heel goed, maar zij kosten ook veel geld aan de bijdragenbetalers, en zij liggen –
ongewild – aan de basis van ernstige disfuncties in het systeem. Men kan zich hier
dus wel vragen bij stellen.

Meer in het algemeen kan men zich afvragen of het zinvol is de gezinsbijslagen als
een sociale verzekering te behandelen, gefinancierd door bijdragen (26). In de jaren
dertig kon men kinderlast nog beschouwen als een risico dat onafhankelijk was van
de wil van de verzekerden. Thans is dat zeker niet meer het geval. Gezinsbijslagen
zijn nu een onderdeel van de familiale politiek en de inkomenspolitiek van de over-
heid. Zij horen eigenlijk niet meer thuis in een stelsel van sociale verzekering.

(26) Zie het speciaal nummer “Kinderbijslagen”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 6-7,
1989.
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1.4. WERKLOOSHEIDSKASSEN
De werkloosheidskassen van de vakbonden hebben een eerbiedwaardig verleden.
Zij hebben, samen met de werklozensteun van de overheid, aan de oorsprong gele-
gen van het moderne stelsel van werkloosheidsuitkeringen. Toch kan men zich ook
hier vragen stellen bij het behoud van deze kassen in het huidige systeem.

België is niet het enige land waarin de vakbondskassen hun rol in de werkloosheids-
regeling zijn blijven spelen. Met name in de Scandinavische landen is dit in sterke
mate het geval, waar de werkloosheid het voorwerp uitmaakt van een vrijwillige
verzekering, waarvoor lidmaatschap van een vakbond vereist is. Deze belangrijke
factor verklaart waarom deze landen een zo hoge organisatiegraad onder de werkne-
mers hebben. 

Ook bij ons spelen die werkloosheidskassen, zij het in mindere mate, eenzelfde rol.
Het is weliswaar niet vereist om bij een vakbond aangesloten te zijn. Men kan zijn
werkloosheidsuitkeringen ook via de officiële hulpkas bekomen. Maar de vakbonds-
kassen doen actief aan dienstverlening, om het hun leden te vergemakkelijken de
nodige formaliteiten te vervullen en hun dossier in orde te krijgen. En in het ver-
lengde hiervan zorgt de vakbond voor juridische bijstand, wanneer hun lid in con-
flict komt met de bevoegde openbare instelling.

Dit zijn op zichzelf loffelijke activiteiten. Maar men kan zich wel vragen stellen bij
de mogelijke verschillende behandeling van vakbondsleden en niet-vakbondsleden
in de werkloosheid. En men kan moeilijk verantwoorden dat de organisatie van de
werkloosheidsverzekering zou moeten dienen als recruteringsargument voor de vak-
bonden. De werkloosheidsregeling moet de belangen van de werklozen dienen, niet
die van de vakbonden.

2. EIGENHEID

Het Belgisch stelsel heeft in zijn structuren enkele opvallende eigen accenten
gelegd, waarvan wij hier de belangrijkste kort willen belichten. Of zij als model
moeten dienen voor andere landen laten wij in het midden. Zij zijn zeker wel de
moeite waard om bestudeerd te worden.

2.1. DE STAATSHERVORMING
Weinig aspecten van het Belgisch openbaar leven kunnen begrepen worden zonder
een inzicht in de herindeling van de Staat, zoals die is tot stand gebracht door de
grondwetsherziening en de Bijzondere Wet tot Hervorming van de Instellingen van
1980, die een einde (?) moest stellen aan de communautaire tegenstellingen.

Zoals men weet, wensten de Vlamingen een tweedeling van het land, waarin zij het
grootste landsdeel zouden uitmaken. De Franstaligen daarentegen waren voorstan-
der van een driedeling, waarbij twee (minstens overwegend) Franstalige gewesten
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nl. Wallonië en Brussel, zouden staan tegenover één Nederlandstalig. Het compro-
mis bestond erin zowel het een als het ander te doen. Voor culturele aangelegenhe-
den zouden twee Gemeenschappen op taalbasis bevoegd worden (waaraan later
nog een derde toegevoegd werd: de Duitstalige Gemeenschap), en voor economi-
sche materies drie Gewesten: Vlaanderen, Wallonië en het tweetalige Gewest Brus-
sel. Elk van deze Gemeenschappen en Gewesten heeft een eigen parlement en een
eigen regering (27). Een Arbitragehof (28) werd opgericht om de bevoegdheidscon-
ficten tussen deze verschillende instanties te beslechten en om erover te waken dat
alle bevolkingsgroepen gelijke behandeling zouden genieten onder de wet.

Deze staatshervorming heeft geleid tot onverwachte en eigenaardige gevolgen voor
de sociale zekerheid. Op het eerste gezicht lijkt de zaak duidelijk: de sociale zeker-
heid behoort tot de kernbevoegdheid van de federale regering en het federale parle-
ment. De bijstand aan personen is voor de Gemeenschappen. En het economische
beleid valt te beurt aan de Gewesten. Dit betekent dus dat de ziekteverzekering, de
pensioenen en de werkloosheidsregeling federaal zijn, maar dat het gezondheidsbe-
leid verschillend kan zijn in de Vlaamse en de Franstalige (en eventueel in de Duits-
talige) Gemeenschap en dat het werkgelegenheidsbeleid verschillend kan zijn in
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Een verschillende beleidsvoering op deze gebie-
den heeft uiteraard een invloed op de uitgaven van de federale sociale zekerheid. De
huidige communautaire moeilijkheden hebben o.m. met deze problematiek te
maken (29).

Oudere wetgeving handelde vaak over materies die thans tot verschillende wetge-
vingsniveaus behoren. Zo is bijvoorbeeld de zorgverstrekking in en buiten de zie-
kenhuizen gemeenschapsmaterie, met uitzondering van de organieke wetgeving en
de financiering, die tot het federaal niveau blijven behoren (30). De federale zieken-
huiswet, gecoördineerd op 7 augustus 1987, handelde over beide aspecten. Hij
bestaat dan ook op bepaalde punten in twee versies, een voor de Vlaamse Gemeen-
schap, en een voor de Franstalige en de Duitstalige Gemeenschap (31). Ook de bij-
standswet (OCMW-wet) van 8 juli 1976 handelde deels over federale en deels over
gemeenschapsmateries. De Bijzondere Wet tot Hervorming van de Instellingen zegt
zelfs uitdrukkelijk dat deze wet tot de bevoegdheid van de Gemeenschappen
behoort, “met uitzondering van de artikelen 1 en 2 en de hoofdstukken IV, V en

(27) De Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest zijn samengevoegd, zodat zij maar 1 parlement
en 1 regering hebben.
(28) Thans omgevormd tot Grondwettelijk Hof.
(29) Zie de colloquia, georganiseerd door het Genootschap voor Sociale Zekerheid over “De Toe-
komst van de Sociale Zekerheid in de Belgische Federale Staatsstructuur” in RVA, Brussel, 23 april
2007, en door het Centrum voor Sociaal Beleid (Universiteit Antwerpen), “Gedachten over Sociaal
Federalisme”, Paleis der Akademiën, Brussel, 26 oktober 2007.
(30) Bijzondere Wet tot Hervorming van de Instellingen 8 aug. 1980, art. 5, § 1, I, 1º.
(31) Zie bijvoorbeeld art. 76, opgeheven voor de Vlaamse Gemeenschap bij Decreet van 13 juli 2007,
maar blijven bestaan voor de rest van het land.
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VII”. Deze gedeelten zijn dus federaal gebleven, terwijl in de andere gedeelten wijzi-
gingen aangebracht zijn die alleen gelden in resp. de Vlaamse of de Franstalige of de
Duitstalige Gemeenschap, (32) of het Vlaams, het Brussels of het Waals gewest.

Bijzonder opvallend is de toestand in de sector van de personen met een handicap.
Vóór de staatshervorming bezat België een vrij samenhangend geheel aan wetgeving
inzake sociale voorzieningen voor gehandicapten. Hierbij werd onderscheid
gemaakt tussen:
� personen met een handicap die nog kunnen werken; hiervoor bestond een Fonds

voor sociale reclassering van mindervaliden, met een brede waaier aan voorzienin-
gen;

� personen met een handicap die niet kunnen werken, maar die onafhankelijk kun-
nen leven; hiervoor bestonden inkomensvoorzieningen;

� personen met een handicap die niet onafhankelijk kunnen leven; hiervoor
bestond een fonds (33) dat financiering bood voor opvang in een instelling of een
pleeggezin.

Deze structuur is grondig doorbroken door de staatshervorming. (a) behoort nu tot
de bevoegdheid van de Gewesten, (b) is bij de federale regering gebleven en (c)
valt nu onder de Gemeenschappen. Op elk van deze niveaus treft men instellingen
aan onder diverse benamingen, die diensten en vergoedingen voor personen met
een handicap aanbieden, in een grote diversiteit.

Dit zorgt voor een opmerkelijke situatie in het tweetalige gewest Brussel-hoofdstad,
waar voor de hulpverlening aan personen met een handicap zowel de Vlaamse als
de Franstalige Gemeenschap bevoegd is, naargelang de personen met een handicap
zich wenden tot een dienst of instelling die erkend is door de ene of de andere
Gemeenschap. Wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, worden zelfs speciale over-
eenkomsten gesloten met instellingen die onder de Franstalige Gemeenschap
erkend zijn, zodat zij ook onder de regeling van het Vlaams Agentschap voor Perso-
nen met een Handicap kunnen vallen. De keuze van de personen met een handicap
voor de ene of de andere taalrol wordt dan vaak door financiële voordelen voor hen-
zelf of hun familie bepaald, naargelang de ene of de andere regeling in hun geval
voordeliger is.

Bijzonder opvallend is het bestaan van een Vlaamse Zorgverzekering (34), waardoor
een uitkering verleend wordt aan zorgbehoevende patiënten in Vlaanderen of Brus-
sel, mits zij voor hun verzorging een beroep doen op een door de Vlaamse Gemeen-

(32) Zo bv. bestaat art. 7 over de samenstelling van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in niet
minder dan 4 versies, voor het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse
Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap.
(33) “Fonds 81” genoemd, omdat het opgericht was bij een volmachtsbesluit nr. 81, het laatste van
een trein volmachtbesluiten uit 1967.
(34) Decreet van het Vlaams Parlement van 30 maart 1999.
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schap erkende dienst of instelling. In Brussel kan dat ook een dienst of instelling zijn
die door de Franstalige Gemeenschap erkend is, maar waarmee de Vlaamse
Gemeenschap een bijzondere overeenkomst gesloten heeft.

Het eigenaardige is dat deze zorgverzekering in België niet als onderdeel van de
sociale zekerheid beschouwd wordt, zo niet zou zij tot de bevoegdheid van de fede-
rale overheid behoren en niet van de Vlaamse Gemeenschap; maar in de EU valt zij
wel onder de definitie van sociale zekerheid voor de Verordeningen over de sociale
zekerheid van werknemers en zelfstandigen die zich in de Gemeenschap verplaat-
sen (35). Dit heeft als merkwaardig gevolg dat Franstalige (of Duitstalige) Belgen
geen aanspraak kunnen maken op deze vergoedingen, maar wel inwoners van alle
andere landen van de EU! (36)

2.2. VIER REGIMES VOOR VIER BEVOLKINGSGROEPEN
Het opvallendste kenmerk van het Belgisch stelsel, in zijn geheel bekeken, is de
opdeling ervan in vier grote parallelle regimes, voor vier grote bevolkingsgroepen:
de werknemers, de zelfstandigen, het overheidspersoneel (37) en de niet-actieven.
Het is bij mijn weten het enige ter wereld dat zulke structuur vertoont.

Het regime voor de werknemers was het eerste dat als zodanig tot stand gebracht
werd, door de reeds genoemde besluitwet van 28 december 1944. Destijds was het
geflankeerd door twee afzonderlijke regelingen voor de zeelieden en voor de mijn-
werkers, maar deze zijn geleidelijk, naarmate hun aantal verzekerden afnam, in de
algemene werknemersregeling opgenomen.

Het bestaan van dit “algemene” regime is geen Belgische specialiteit, maar dat is wel
het geval voor het organisme dat aan de basis ervan ligt en dat er zijn naam aan
gegeven heeft: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). In tegenstelling tot wat
men zou kunnen denken, is dit geen uitkeringsorganisme. Het heeft alleen tot taak
de bijdragen van de werkgevers (op klassieke wijze verdeeld over werkgevers- en
werknemersbijdragen) te innen en over de verschillende sectoren te verdelen, die
elk hun eigen beheersorganisme hebben. De RSZ is ook belast met de inning van
andere bijdragen, die werkgevers verschuldigd zijn in het kader van aanvullende
verzekeringen, ingesteld bij collectieve overeenkomsten. Hij vervult op die manier

(35) De vroegere Verordening nr. 1408/71, vanaf eind 2009 te vervangen door Verordening (EG)
nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 betreffende de coördinatie
van de socialezekerheidsstelsels [Publicatieblad L 166 van 30.4.2004].
(36) Van Steenkiste, S., Vlaamse, Belgische en Europese sociale zekerheid: juridische aspecten van de
Vlaamse zorgverzekering naar Belgisch en Europees recht, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zeker-
heid, nr. 1, pp. 33-65, 2004.
(37) Van Limberghen, G. en Verheyden, E., Juridisch onderzoek naar de verhoudingen tussen de Bel-
gische socialezekerheidssystemen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen, Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid, nr. 2, pp. 455-537, 2003.
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een rol van verplicht en kosteloos sociaal secretariaat voor de werkgevers. Het was
uitdrukkelijk de bedoeling de formaliteiten van de bijdragebetaling voor de werkge-
vers zo eenvoudig mogelijk te maken (38).

Evenmin is het een Belgische specialiteit dat er een aparte (en gunstigere) regeling
bestaat voor de ambtenaren en het overheidspersoneel. Deze regelingen zijn veel
ouder dan de sociale zekerheid van de werknemers en gaan in België terug op een
wet van 21 juli 1844 over de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, die nog steeds
van kracht is. Het gaat om een geheel van regelingen voor allerlei groepen van over-
heidspersoneel, die nauwelijks een samenhangend stelsel kan genoemd worden.
Tot voor kort werd dit trouwens niet als onderdeel van de Belgische sociale zeker-
heid beschouwd (39). Er is in de jongste tijd wel een harmonisatiestreven te bespeu-
ren, dat dit stelsel meer doet aansluiten bij dat van de werknemers. Dit vindt men
niet alleen in inhoudelijke regelingen, zoals de gezondheidszorgen, de gezinsbijsla-
gen en de pensioenen, maar ook in de institutionele structuren. Voor de lagere over-
heden is zelfs een inningsorganisme voor de bijdragen ingesteld, gelijkaardig aan de
RSZ van de werknemers (40).

Wel een echte Belgische specialiteit is het regime voor de zelfstandigen, dat onder
de naam “sociaal statuut der zelfstandigen” in 1967 tot stand gebracht werd en
waaraan de naam verbonden is van een kleurrijke figuur uit de Belgische politieke
geschiedenis, Paul Van den Boeynants.

Het eigene van dit stelsel bestaat hierin dat alle zelfstandigen samengebracht zijn op
voet van gelijkheid, ongeacht de aard of de vorm van hun beroepsactiviteit. Men
vindt er landbouwers, ambachtlieden, industriëlen, vrije beroepen en kunstenaars
en diverse andere zelfstandige werkers, zonder onderscheid. Het toepassingsgebied
is in negatieve termen gesteld: “ieder persoon die in België een beroepsbezigheid
uitoefent uit hoofde waarvan hij niet door een arbeidsovereenkomst of door een sta-
tuut verbonden is” (41). Het is dus onmogelijk in België om een beroep uit te oefe-
nen (zelfs in zeer beperkte omvang) zonder te vallen onder het regime van de socia-
le zekerheid van de werknemers, van het overheidspersoneel of van de zelfstandigen.

(38) Vandervorst, P., De RSZ: een goed presterende dienst in de non-profitsector, Belgisch Tijdschrift
voor Sociale Zekerheid, nr. 4, pp. 1197-1208, 2003.
(39) Hierin is maar verandering gekomen door de Wet van 11 april 1995 houdende het Handvest van
de sociaal verzekerde, die de regelingen voor het overheidspersoneel onder de definitie van “sociale
zekerheid” heeft opgenomen.
(40) Met de weinig geïnspireerde naam: “Rijksdienst voor sociale zekerheid voor de provinciale en
plaatselijke overheden – RSZ-PPO”.
(41) Art. 3, §1, 1ste lid K.B. nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der
zelfstandigen.
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Een bijzonderheid van de Belgische reglementering is hierbij dat bestuurders van
handelsvennootschappen, of zelfs van non-profitorganisaties die zich met commer-
ciële verrichtingen bezighouden (en welke vereniging heeft geen bar of kantine?),
op onweerlegbare wijze (42) vermoed worden een zelfstandige beroepsactiviteit
uit te voeren, en dus bijdragen verschuldigd zijn aan het sociaal statuut van de zelf-
standigen. Eventueel zijn dit forfaitaire minimumbijdragen, indien geen bezoldiging
kan aangetoond worden. Het betreft hier een heterogene groep van personen, die
in vele landen eerder vermoed worden werknemers te zijn, omdat zij vaak ook in
loondienst werken bij dezelfde of een andere onderneming. Zij zijn hier bij dit regi-
me ondergebracht om de terugloop van het aantal bijdrageplichtige zelfstandigen
tegen te gaan (43).

Voor dit regime van de zelfstandigen is een eigen openbare instelling opgericht die
de tegenhanger vormt van de RSZ voor de werknemers. Zij luistert naar de wellui-
dende naam “Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen” of
RSVZ. Maar anders dan bij de werknemers worden de bijdragen niet rechtstreeks
geïnd door dit RSVZ. Deze opdracht is toevertrouwd, in de geest van het compro-
mis van 1945, aan private instellingen, de “socialeverzekeringskassen voor zelfstan-
digen”, die vrij opgericht worden door verenigingen van zelfstandigen, sociale orga-
nisaties of zelfs spaarkassen of verzekeringsmaatschappijen. Men ging ervan uit dat
de zelfstandigen hun bijdragen liever langs deze weg zouden betalen bij hun eigen
organisaties, dan bij een openbare dienst waar zij op veel wantrouwen zouden stui-
ten. Achteraf is gebleken dat deze kassen inderdaad soms veel welwillendheid
tegenover hun leden aan de dag leggen, met als gevolg dat alsmaar strengere sanc-
ties tegen de kassen genomen worden wanneer zij ervan verdacht worden onvol-
doende bijdragen te innen (44).

Een Belgische specialiteit in wording is het vierde regime, dat in de definitie van de Wet
op het Handvest van de Sociaal Verzekerde van 1995, reeds geciteerd, de naam “sociale
bijstand” heeft gekregen en sindsdien als integrerend deel van de sociale zekerheid
moet beschouwd worden. Wij noemen het een regime in wording omdat het pas in de
jongste decennia tot ontwikkeling is gekomen en nog de noodzakelijke eenheid ont-
beert. Sinds de “gouden” jaren zestig waren allerlei bijzondere wetgevingen tot stand
gekomen met gewaarborgde minimumprestaties voor niet-actieven: eerst financiële
tegemoetkomingen voor personen met een handicap (1967), dan minimumuitke-
ringen voor bejaarden (1969), vervolgens gewaarborgde kinderbijslagen (1970).

(42) Behalve wanneer zij de pensioenleeftijd bereikt hebben.
(43) Recent heeft een arrest van het Grondwettelijk Hof – toen nog Arbitragehof - dit onweerlegbaar
vermoeden ongrondwettelijk verklaard voor zover het op Belgen slaat (arrest nr. 176/2004 van 3
nov. 2004). Hier wordt dus een onderscheid ingevoerd inzake sociale zekerheid tussen Belgen en
onderdanen van andere EU-lidstaten, wat strijdig lijkt te zijn met de EU-Verordeningen inzake sociale zekerheid.
(44) Zie Morren, J., Toepassingsgebied en bijdragenregeling zelfstandigen: wetgeving, in Put, J.,
Simoens, D., en Ankaert, E. (eds), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 2001-2006, Brugge, Die
Keure, pp. 118-122, 2006.
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Deze evolutie werd afgerond met de wet op het bestaansminimum van 1974 en de
nieuwe wet op de openbare bijstand van 1976, die de oude Commissie voor Open-
bare Onderstand omvormde tot moderne Openbare Centra voor Maatschappelijk
Welzijn (OCMW) (45). Hierdoor is een volledig netwerk van bijstandsvoorzieningen
tot stand gebracht. 

Zij hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat zij toegekend worden na een onder-
zoek naar de bestaansmiddelen, waarbij rekening gehouden wordt met de familiale
omstandigheden van de aanvrager – zij het op een verschillende manier in elk van
deze regelingen. Zij hebben ook als gemeenschappelijk kenmerk (46) dat zij oor-
spronkelijk beperkt waren tot personen van Belgische nationaliteit en dat een aantal
veroordelingen door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen nodig
was om het toepassingsgebied open te trekken voor inwoners van andere EU-lan-
den, voor zover die tenminste aan bepaalde, nog steeds restrictieve verblijfs- en
andere voorwaarden voldoen.

De bestaansminimumwet (47) en de bijstandswet worden uitgevoerd door de
OCMW’s. Maar de andere minimumvoorzieningen zijn niet onder die eenheidsstruc-
tuur gebracht. De tegemoetkomingen aan personen met een handicap vallen als
enig stelsel in België rechtstreeks onder een overheidsdepartement, naar Anglo-
Amerikaans model. En de minimumregelingen voor ouderen en voor kinderbijslag
zijn om opportunistische redenen gebracht onder de respectievelijke bevoegde
openbare diensten voor de werknemers, die zelfs de financiering ervan geheel (kin-
derbijslag) of gedeeltelijk (pensioenen: alleen de administratiekosten) voor hun
rekening nemen.

3 ORIGINELE OPLOSSINGEN

België heeft aan de wereld van de sociale zekerheid enkele originele oplossingen
geschonken voor moeilijke problemen die zich in zowat alle stelsels ter wereld stel-
len. Zij zijn de moeite waard om er even bij stil te staan.

3.1. BIJDRAGEN OP ONBEPERKTE LONEN
In oktober 1982 is onverwachts in België de loongrens voor de berekening van de
sociale bijdragen afgeschaft. Dit gebeurde op een ogenblik dat de overheidsfinan-
ciën een ernstig deficit vertoonden. De onmiddellijke bedoeling was ongetwijfeld
meer geld in de kassen van de sociale zekerheid te laten vloeien (48). Het interes-

(45) Peeters, J., Twintig jaar recht op maatschappelijke dienstverlening, Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, nr. 1, pp. 119-128, 1997.
(46) Met uitzondering van de OCMW-wet, die formeel ook niet tot de sociale zekerheid wordt gere-
kend.
(47) Thans onder Franse invloed herdoopt tot “Recht op Maatschappelijke Integratie – RMI” (wet
van 26 mei 2002).
(48) Meersschaut, M., Toepassingsgebied en bijdrageregeling werknemers, in Van Langendonck, J.
en Simoens, D. (eds), Recente ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1980-1986, Antwerpen,
Kluwer, Reeks Sociaal Recht nr. 31, pp. 20-21, 1986. 57
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sante is echter wat eraan voorafging: de studies van onze betreurde collega Herman
Deleeck over sociale zekerheid en inkomensherverdeling, die aangetoond hadden
dat de sociale zekerheid, anders dan de meeste mensen denken, aan omgekeerde
inkomensherverdeling doet, van de lagere naar de hogere inkomensgroepen (49).
Dit was te wijten aan twee elementen: de structuur van de bijdragenregeling, die
niet progressief was, maar degressief, deels door het bestaan van een loongrens, en
deels doordat verzekerden uit hogere inkomensklassen beter gebruik maken van de
diensten en uitkeringen (50).

Aan dat laatste kon men niet meteen wat doen. Maar vermits men toch meer inkom-
sten moest verwerven voor het stelsel, verkoos men iets te doen aan het eerste en
de loongrens voor het geheel van de bijdragenregeling voor werknemers (deels ook
toepasselijk op het overheidspersoneel) af te schaffen. De loongrens bleef wel
bestaan voor de berekening van de loongebonden uitkeringen (51). Aldus werd een
oud parallellisme doorbroken en kreeg de Belgische sociale zekerheid een zeker
herverdelend karakter, dat op dat ogenblik nieuw was, al gaf het nog geen echte
voldoening (52).

Naderhand is dit voorbeeld gevolgd door andere landen, zoals Frankrijk en Italië.
Maar in de meeste landen blijft de bijdragenberekening op de oude manier beperkt
tot een loongrens.

3.2. KRUISPUNTBANK
In de voorbije decennia is ook in België de informatisering van de sociale zekerheid
intensief doorgevoerd. Geconfronteerd met de klassieke wildgroei aan verschillende
systemen in de verschillende sectoren en instellingen heeft men echter gekozen
voor een originele oplossing. In plaats van alle bestaande systemen af te schaffen en
te vervangen door één reusachtige centrale computer, heeft men gekozen voor een
verbindingssysteem, dat alle bestaande systemen behoudt en ze met elkaar – en met
het Rijksregister –- doet communiceren. Dit ingenieuze en goedkope systeem wordt
de “Kruispuntbank van de sociale zekerheid” genoemd (53). Het is te danken aan
het initiatief van één man: zijn huidige administrateur-generaal Frank Robben.

(49) Deleeck, H., Sociale zekerheid en inkomensherverdeling in België, Antwerpen, Standaard
Wetenschappelijke Uitgeverij, 345 p., 1966.
(50) Dit wordt “mattheuseffect” genoemd, naar de bijbeltekst: “want aan wie heeft zal gegeven wor-
den, en hij zal overvloed hebben; maar van wie niet heeft, zal ook ontnomen worden wat hij heeft”
(Matth. 13, 12). Zie hierover Deleeck, H., Huybrechts, J. en Cantillon, B., Het Matteuseffect. De
ongelijke verdeling van de sociale overheidsuitgaven in België, Antwerpen, Kluwer, 1983.
(51) Deze loongrens vormt de afbakening tussen het werkterrein van de sociale en van de aanvullen-
de privéverzekeringen. Dit is een politiek gevoelig punt, waaraan niet zomaar geraakt kan worden.
(52) Deleeck, H., Sociale zekerheid en inkomensherverdeling in België, van 1966 naar 1999, Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 4, pp. 919-950, 2000.
(53) Speciaal nummer Kruispuntbank Sociale Zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 1989.
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Het systeem heeft het al mogelijk gemaakt de administratieve last voor de verzeker-
den, in de vorm van aanvragen en formaliteiten, drastisch te beperken en in bepaal-
de gevallen zelfs af te schaffen, o.m. in de sector van de pensioenen. Informatie die
vroeger door de verzekerden en hun werkgevers moest worden aangebracht in de
vorm van attesten en certificaten, kan nu rechtstreeks door de bevoegde diensten
betrokken worden in de bestanden waarin ze zich bevindt. Dit versnelt aanzienlijk
de administratieve procedures en het sluit ook materiële vergissingen uit. Het heeft
tevens aanleiding gegeven tot een uniformisering van het gebruikte begrippenarse-
naal in de reglementering van de gehele sociale zekerheid, een vrome wens van
velen doorheen de jaren, maar die voor de informatisering een noodzaak was
geworden. Het systeem bevat een nauwkeurig toegangsprotocol, waardoor informa-
tie alleen wordt doorgegeven aan wie daartoe bevoegd is. 

Bijzondere aandacht is gegaan naar de privacybescherming. Binnen de bestaande
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (54) is een speciaal
“sectoraal comité van de sociale zekerheid” opgericht dat adviezen verstrekt, klach-
ten onderzoekt en de werking van de Kruispuntbank superviseert om inbreuken
tegen de privacy tegen te gaan (55). Het gevaar voor schending van de persoonlijke
levenssfeer bestond tevoren ook. Maar door de informatisering is het in de actuali-
teit gekomen en ontstond tevens de mogelijkheid om er op systematische manier
iets aan te doen.

Men kan dit een typisch Belgische pragmatische oplossing noemen, maar zij is in de
praktijk immens nuttig gebleken. Zij ligt aan de basis van een hele omwenteling in
de verhouding tussen burger en (sociale) overheid, die gaat gelijken op die tussen
cliënt en dienstverlener, eerder dan op die tussen ondergeschikte en autoriteit,
zoals het in het klassieke administratieve recht het geval was.

3.3. HET BESTAANSMINIMUM (LEEFLOON)
In 1974, op het einde van de economische bloeiperiode van de jaren zestig, vlak voor
het intreden van de zgn. “oliecrisis”, heeft het Belgisch parlement een wet gestemd
die aan alle Belgen – later zou dit ook tot EU-onderdanen, vluchtelingen en staatlozen
uitgebreid worden – een recht op een bestaansminimum toekende, waarvan het
bedrag in de wet zelf was vastgelegd (56). Dit was een primeur in de wereld. Nog
enkele jaren tevoren was dit door de voornaamste regeringspartij als een utopie van
tafel geveegd. Maar belangstelling in de media voor het fenomeen van de armoede

(54) Wet van 8 december 1992.
(55) Zie het speciaal nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid over de bescher-
ming van de persoonlijke levenssfeer, nr. 2, 1993.
(56) Andries, M., Het bestaansminimum als laatste wapen van de sociale zekerheid in de strijd tegen
de armoede, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 3, speciaal nummer “Armoede en uit-
sluiting”, pp. 655-674, 1996.
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in de welvaartsstaat deed de stemming omslaan. Wat een persoonlijk voorstel was
van een obscuur senator werd door de regering als wetsontwerp ingediend en met
quasi eenstemmigheid goedgekeurd (57).

Deze wet onderscheidt zich van de klassieke bijstand doordat elk element van dis-
cretionaire beoordeling is uitgebannen. De berekening en de toekenning van de uit-
kering gebeurt op dezelfde manier als in de klassieke sectoren van de sociale zeker-
heid, volgens wettelijke criteria. De administratieve beslissingen die hierover geno-
men worden, kunnen vervolgens door de rechter – in casu de arbeidsrechtbank –
met volle rechtsmacht beoordeeld worden.

Het oorspronkelijke concept van een basisuitkering voor “iedereen” werd in de par-
lementaire behandeling wel wat afgezwakt. Er zijn vier voorwaarden om aanspraak
op de uitkering te maken:
� Belgische nationaliteit (later uitgebreid tot EU-onderdanen en erkende vluchtelin-

gen en staatlozen);
� leeftijd (meerderjarigheid, met enkele uitzonderingen);
� behoeftigheid: onderzoek naar de betaansmiddelen;
� werkbereidheid (58).

Weliswaar is door de hervorming van 2002 het onderscheid tussen beide voorzie-
ningen wat minder duidelijk geworden. Sinds die nieuwe wet bestaat de prestatie
van de bestaansminimumwet, die voortaan “recht op maatschappelijke integratie”
heet, niet langer uit het garanderen van een inkomen, maar in de eerste plaats uit
het verzekeren van tewerkstelling en pas in de tweede plaats uit het verlenen van
een inkomen, voortaan “leefloon” genaamd (59). 

Mettertijd is in het eigenlijke bijstandstelsel, onder de wet van 1976 op de OCMW’s,
het discretionaire element ook op de achtergrond geraakt en zijn ook daar de admi-
nistratieve beslissingen aan rechterlijke controle onderworpen, zodat het minder
evident lijkt de twee wetten naast elkaar te laten bestaan.

Toch blijft het essentiële verschil tussen het bestaansminimum en de bijstand
bestaan. Het bestaansminimum is een inkomensvoorziening voor degenen die
onvoldoende inkomen hebben. Het is kwantitatief duidelijk bepaald. De bijstand,
daarentegen, is niet inhoudelijk bepaald. De wet zegt uitdrukkelijk dat hij bestaat uit
dienstverlening die van “materiële, sociale, geneeskundige, sociaalgeneeskundige of

(57) De Clercq, C., Totstandkoming en doelstelling van de wet, in Bestaansminimum, Antwerpen,
Kluwer, Reeks Sociaal Recht, nr. 10, 1980.
(58) Deze laatste voorwaarde is achteraf sterker geaccentueerd door de hervormingswet van 26 mei
2002, die de naam heeft veranderd in “Recht op Maatschappelijke Integratie” en die voor jongeren
beneden 25 jaar de uitkering principieel vervangen heeft door een recht op tewerkstelling.
(59) Wet van 26 mei 2002, art. 2, 1ste lid.
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psychologische aard” kan zijn (60). Als het om materiële hulp gaat, moet deze ver-
leend worden “in de meest passende vorm” (61). Dit is iets heel anders dan het ver-
strekken van een minimum inkomen.

Misschien is het nu niet meer zo zinvol deze materie over twee verschillende wet-
ten te verdelen. Maar dit doet niets af aan het belang van de originele bestaansmini-
mumwet, die wel degelijk een pioniersrol op dit gebied heeft vervuld.

3.4. DE COMMISSIE ARBEIDSRELATIES
Zoals zovele andere landen heeft België van zo lang als de sociale verzekering voor
werknemers bestaat, geworsteld met het probleem van de afbakening van het sta-
tuut van werknemer tegenover dat van zelfstandige.

Het essentieel probleem bestaat erin dat het klassieke criterium van onderscheid dat
gehanteerd wordt (in België en in zowat alle andere landen) om het onderscheid te
maken tussen werknemers en zelfstandigen, nl. de gezagsverhouding (onder ver-
schillende benamingen) niet effectief is.

In het arbeidsrecht bestaat de gezagsverhouding uit de juridische mogelijkheid om
instructies te geven en controle uit te oefenen. Maar ook bij een zelfstandige heeft
de opdrachtgever of cliënt het recht instructies te geven en controle uit te oefenen.
Vandaar de perplexiteit van de rechtspraak tegenover dit probleem en de onmoge-
lijkheid om er een coherente oplossing aan te geven (62).

Het zoeken naar alternatieve criteria levert niet veel op. Men heeft (vooral in andere
landen) gegrepen naar de notie van “onderneming”: werknemer is hij die in het
kader van andermans onderneming werkt, zelfstandige wie zijn eigen onderneming
leidt. Maar in de economische werkelijkheid zijn de activiteiten van ondernemingen
zo sterk door elkaar verweven, dat men in vele gevallen (precies diegene waarover
betwistingen bestaan) zowel het ene als het andere kan beweren. 

Uit vergelijkend onderzoek (63) is gebleken dat ook in de ons omringende landen
men geen criterium heeft kunnen vinden dat op afdoende wijze het onderscheid
maakt. Meestal wordt gewerkt met een geheel van criteria of met een vragenlijst,
waaruit een globaal beeld naar voren moet komen, dat meer in de ene of in de ande-
re zin wijst. Maar dit doet niets anders dan de moeilijkheid verschuiven: voor elk 

(60) Wet van 8 juli 1976, art. 57, §1, 3de lid.
(61) Wet van 8 juli 1976, art. 60, §3.
(62) Zie hierover: Van Regenmortel, A., Onderscheid tussen werknemer en zelfstandige, in Van
Steenberge, J. en Van Regenmortel, A. (eds), Actuele Problemen van Sociale-zekerheidsrecht, Brugge,
Die Keure, pp. 31-100, 1995.
(63) Zie mijn: Het onderscheid werknemer-zelfstandige in het sociaal recht, in Blinde vlekken in het
sociaal recht, Kluwer, Deventer, p. 10, 1986.
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van die criteria is het geven van een quotering en verlenen van een zeker gewicht
eraan een kwestie van appreciatie, die voor betwisting vatbaar is. De rechtsonzeker-
heid en de ongelijke behandeling blijft.

Als er geen inhoudelijk criterium kan gevonden worden, moet een formeel criteri-
um gehanteerd worden. Een eerste aanzet daartoe werd gegeven in de bijzondere
regeling voor kunstenaars, die ingevoerd werd in 2003, (64) en waarbij een gemeng-
de commissie “kunstenaars” werd opgericht, bestaande uit afgevaardigden van de
RSZ en van het RSVZ, die “zelfstandigheidsverklaringen” kon afgeven voor kunste-
naars die niet wensten als werknemer behandeld te worden, als een soort van admi-
nistratieve ruling over hun sociaalrechtelijk statuut.

Recent (65) is hieraan dan een oplossing gegeven van een algemenere strekking,
voor alle gevallen waarin twijfel kan bestaan over het statuut als werknemer of als
zelfstandige. Merkwaardigerwijze wordt uitgegaan van het realistische principe dat
ieder vrij kan kiezen of hij zijn arbeid verrichten wil als werknemer of als zelfstandi-
ge – mits hij daarbij het geldende recht eerbiedigt. Voor twijfelgevallen wordt een
Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie opgericht, bestaande uit ambtenaren
en experten voorgesteld door de departementen die respectievelijk de sociale zeker-
heid van de werknemers en het sociaal statuut van de zelfstandigen onder hun
bevoegdheid hebben, en voorgezeten door een magistraat.

Zij heeft een “normatieve” en een “administratieve afdeling”. De normatieve afde-
ling geeft adviezen en stelt criteria op die kunnen gebruikt worden om het onder-
scheid te maken tussen het statuut van werknemer en van zelfstandige. Zij kan ook
in het algemeen richtlijnen uitvaardigen voor het beoordelen van de arbeidsrelaties,
en de richtlijnen goedkeuren die door diverse sectoren voor hun specifieke situatie
uitgewerkt worden. De administratieve afdeling kan in individuele gevallen uitspra-
ken doen die voor de betrokkenen en de administratie bindend zijn gedurende drie
jaar. Zij volgt daarbij in de eerste plaats de wil van de partijen, maar ook de vrijheid
van organisatie van de arbeid en de werktijd en de mogelijkheid van hiërarchische
controle. 

Men kan zich natuurlijk de vraag stellen of een aparte sociale verzekering voor
werknemers en voor zelfstandigen op zichzelf verantwoord is, wanneer het zo
moeilijk blijkt te zijn om het verschil tussen de beide statuten vast te stellen. In de
toekomst zal men zeker naar een eenheidsregeling moeten evolueren die geldt voor
alle werkenden, onder eender welk statuut, zoals het reeds in vele landen het geval
is (66).

(64) Programmawet I van 24 dec. 2002.
(65) Programmawet 27 december 2006
(66) Zie Van Limberghen, G., Juridisch onderzoek naar de verhoudingen tussen de Belgische sociale-
verzekeringssystemen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, nr. 2, pp. 455-537, 2003.
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4. RARITEITEN

Helaas is de Belgische sociale zekerheid ook een soort van rariteitenkabinet, waarin
allerlei eigenaardige, soms absurde en lachwekkende toestanden worden aangetrof-
fen, waaraan de wetgever blijkbaar geen einde wenst te stellen. Misschien uit zich
hierin een typisch Belgische zin voor humor. Wij stippen er enkele aan.

4.1. BEHEER EN GEEN BEHEER
Misschien de belangrijkste aberratie in het Belgische systeem van sociale zekerheid
is de beheersstructuur. Dit is nochtans geen onbelangrijk nevenaspect. De zorg voor
het (on)evenwicht tussen inkomsten en uitgaven is van primordiaal belang in een
systeem dat meer dan een kwart van het nationale product in beslag neemt.

Het principe is eenvoudig. De wet bepaalt dat niet de Staat het beheer voert, maar
onafhankelijke beheerscomités, normaliter (67) samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van de erkende vakbonden en werkgeversorganisaties. Dit is het kernstuk van
het historische compromis van 1945 waarover wij het al eerder hadden. De werke-
lijkheid is echter anders. De beheerscomités hebben geen enkele zeggenschap over
de inkomsten van het stelsel, die bij wet zijn vastgelegd, en zij hebben nauwelijks
enige bevoegdheid over de uitgaven ervan. Zij beheren, zoals het gezegd wordt “de
instellingen, niet de stelsels” (68). Concreet betekent dit dat zij alleen beslissen over
het personeel en de gebouwen, wat in de sociale zekerheid als een bijzaak moet
beschouwd worden.

Het aantal van deze beheerscomités is blijven toenemen, naarmate hun bevoegdheid
verminderde. Alleen al in de ziekte- en invaliditeitsverzekering heeft men behalve
het Algemeen Beheerscomité nog een Algemene Raad van de Verzekering voor
Geneeskundige Verzorging, een Verzekeringscomité, een Beheerscomité van de
Dienst voor Uitkeringen, een Beheerscomité van de Dienst voor Administratieve
Controle en een Beheerscomité van de Dienst voor Geneeskundige Controle. In
andere sectoren ligt het niet noodzakelijk zo ingewikkeld, maar alles samen zijn er
toch een massa aan beheerscomités met enkele honderden bestuurders – gelukkig
vaak dezelfde. 

In de jaren tachtig werd de behoefte gevoeld om hier iets aan te doen. Er werd een
“globaal beheer” van de sociale zekerheid ingevoerd, eerst alleen voor de werkne-
mers, later ook – apart – voor de zelfstandigen. Boven de bestaande beheersco-
mités, die bleven bestaan, werd een nieuw globaal beheerscomité aangesteld, van 

(67) Met uitzonderingen voor sectoren die niet of niet uitsluitend de werknemers betreffen.
(68) Magrez, M., Het openbaar beheer van de sociale Zekerheid, Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid, nr. 2, pp. 208-255, 1968.
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gelijkaardige samenstelling, en spijtig genoeg met niet meer bevoegdheden (69).
Het kan geen beslissingen nemen, alleen de minister adviseren, wat de Nationale
Arbeidsraad al deed.

Het eigenlijke beheer is verschoven naar de regering, die voortdurend maatregelen
moet treffen om het financiële evenwicht te herstellen, vooral – maar niet alleen –
in de ziekteverzekering. Dit leidt tot stromen van wetswijzigingen en Koninklijke
Besluiten, die de overzichtelijkheid en de hanteerbaarheid van de regelgeving niet
ten goede komen. 

4.2. SLECHTE WETGEVING
De overheid is een slecht beheerder. Maar door zich zo uitgebreid in te laten met
beheerstaken is zij ook een slecht wetgever geworden. België heeft de slechte
gewoonte aangenomen de wetgeving – niet alleen inzake sociale zekerheid – in
ruime mate te kanaliseren via verzamelwetten, die talrijke bepalingen bevatten over
een groot aantal domeinen tegelijkertijd, en die met grote spoed door het parlement
gejaagd worden om reden van de hoogdringendheid, zodat de wetgevende vergade-
ring nauwelijks nog invloed kan uitoefenen op de inhoud ervan. 

Gaston Eyskens is in de jaren zestig de uitvinder van dit systeem geweest, toen hij
met zijn “Eenheidswet” van 15 februari 1961 alle problemen van de toenmalige eco-
nomische crisis in één klap wou oplossen. Dat is natuurlijk niet gelukt. Maar het
slechte voorbeeld werd in de jaren tachtig opgevolgd door toenmalig premier Jean-
Luc Dehaene met een reeks programma-, herstel-, anticrisis- en volmachtenwetten,
waarvan de programmawet (70) van 23 december 1974 de eerste was. Vanaf 1988
werd de programmawet een vaste gewoonte, eerst jaarlijks, spoedig tweemaal per
jaar, en na een tijd verveelvoudigd: de programmawetten zijn aangevuld met “wet-
ten houdende diverse bepalingen”, en beide soorten verzamelwetten zijn ontdub-
beld tot programmawetten I en II en wetten houdende diverse bepalingen I en II.

Het resultaat is dat men in een waarachtig wetgevend moeras is terechtgekomen.
Een sprekend voorbeeld hiervan is artikel 191 van de ziekteverzekeringswet,
gecoördineerd (!) in 1994. Dit artikel bevat thans zowat 12.000 woorden. Het is
sinds 1995 al 93 keer gewijzigd. Het is bovendien uitgebreid met bijkomende artike-
len 191bis en 191ter, zelf ook al een aantal keren gewijzigd. En wat dan te denken
van de artikelen 69bis tot 69 septies van dezelfde wet, die telkens gedetailleerde wij-

(69) Globaal financieel beheer van de sociale zekerheid voor werknemers, Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, speciaal nummer, nr. 2, 1997; Van der Vorst, P., Inleiding tot de problematiek
van de financiering en het globaal beheer en Palsterman, P., Het globaal beheer en de redenen waar-
om het werd ingevoerd, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 1, pp. 111-115 en pp. 117-125, 1998.
(70) Zo genoemd omdat hij de maatregelen bevatte die noodzakelijk waren om het regeringspro-
gramma in verband met de openbare financiën te realiseren.
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zigingen betreffen aan de bijlage (!) bij een oud Koninklijk Besluit, namelijk KB 14
sept. 1984 houdende de nomenclatuur van de medische verstrekkingen, alleen
bedoeld om mogelijke vernietiging door de Raad van State te ontgaan. 

Dergelijke voorbeelden zijn, helaas, legio, ook in andere sectoren. Men denke maar
aan de wetgeving over de pensioenleeftijd voor werknemers, die uit de basiswet
(71) gelicht is en door opeenvolgende ingrepen verspreid ligt over een wet van 20
juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd, een “interpretatieve wet”
van 19 juni 1996 en een (volmachts-) KB van 23 december 1966. Of de bijdragen-
regeling voor de werknemers, die in principe geregeld is in de Wet van 27 juni 1969
“tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 inzake sociale zekerheid
van de werknemers”, maar die opnieuw geregeld is in de overgangsbepalingen van
de Wet van 29 juni 1989 “houdende de algemene beginselen van de sociale zeker-
heid van de werknemers”, die overigens, op deze overgangsbepalingen na, nooit in
voege getreden is. Of de werkloosheidsreglementering, die in haar geheel nog
berust op het in leven gehouden artikel 7 van de in 1969 afgeschafte besluitwet
van 28 december 1944, dat sindsdien nog met een groot aantal nieuwe paragrafen is
uitgebreid. Enzovoorts!

Het wordt tijd dat de Belgische wetgever zich bewust wordt van zijn kerntaak inza-
ke goede regelgeving, waarbij niet zozeer de kwantiteit als de kwaliteit van de regel-
geving belangrijk is.

4.3. DE RONDEDANS VAN DE BIJDRAGEN
In het plan van 1945 was voorzien dat alle bijdragen in één keer bij één instantie
betaald zouden worden. In het “globaal plan” van Jean-Luc Dehaene wou men dit 50
jaar later nog eens versterken, door de per sector opgedeelde bijdragen tot een “glo-
bale bijdrage” te versmelten (72). Van dit loffelijke streven is echter niets overgeble-
ven. Integendeel! De Belgische bijdragenregeling is misgroeid tot een van de meest
complexe en ingewikkelde ter wereld.

In de jaren tachtig is men begonnen met bijdragenverminderingen en –vrijstellin-
gen, om de werkgelegenheid te bevorderen. De meest bekende hiervan is de oude
“Maribel”-regeling van 1982 (73), die sindsdien is opgevolgd door een Maribelbis en
Maribelter en aangevuld met een “sociale Maribel”. Zij werd nog voorafgegaan door
een “herverdeling van de sociale lasten” (74) tussen de grotere en de kleinere bedrij-
ven. En zij werd gevolgd door een stroom van grotere en kleinere verminderingen
en vrijstellingen van allerlei aard.

(71) K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967.
(72) Wet van 30 maart 1994.
(73) Ingevoerd als art. 35 en 36 in de overgangsbepalingen van de Wet van 29 juni 1981 op de “alge-
mene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers”.
(74) Art. 46 van de “herstelwet” van 30 maart 1976.
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Een loffelijke poging is ondernomen door minister Frank Vandenbroucke in 2002
(75) om in deze baaierd wat orde te scheppen. Hij heeft 27 bestaande regelingen in
één tekst samengebracht, die een “structurele” vermindering en vijf “doelgroepver-
minderingen” (ondertussen uitgebreid tot zes) voorziet. Maar andere zijn blijven
bestaan:
� de herverdeling van de sociale lasten;
� de sociale Maribel;
� de vermindering bij tewerkstelling van leefloongerechtigden;
� de vermindering voor dienstboden;
� de vermindering voor lage lonen.

Ondertussen zijn er nog nieuwe bijgekomen:
� vrijstelling voor sociale tewerkstellingsprogramma’s;
� vermindering voor kunstenaars;
� vermindering voor onthaalouders.

Tegelijkertijd heeft men alsmaar nieuwe bijdragen ingevoerd, om het deficit van de
sociale zekerheid op te vangen. De oudste hiervan zijn reeds opgeheven (76) maar
er zijn er voortdurend nieuwe bijgekomen. Men kan ze in twee groepen opdelen,
naargelang het gaat om quasi fiscale bijdragen of bijdragen op uitkeringen.

Bij de quasi-fiscale bijdragen is de meest opvallende de zgn. “loonmatigingsbijdra-
ge”, een bijdrage van niet minder dan 7,48% op de lonen. Zij wordt verondersteld
het voordeel te vertegenwoordigen dat werkgevers genoten en nu nog zouden
genieten (?) door het overslaan van 3 loonindexeringen van telkens 2% in 1984,
1985 en 1987, dus 20 jaar geleden.

Daarnaast bestaan er nog een hele reeks bijzondere bijdragen, sommige belangrijk,
andere heel klein:
� de “bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid”, een soort opdeciem bij de inko-

mensbelasting voor arbeidsinkomen;
� de bijdrage voor het educatief verlof (0,04%);
� de bijdrage op de stortingen voor aanvullende pensioenen;
� de bijdrage op de premies voor hospitalisatieverzekering;
� de bijdrage voor het fonds voor sluiting van ondernemingen;
� de bijdrage voor tijdelijke werkloosheid;
� de bijdrage voor het tewerkstellingsfonds voor risicogroepen;
� de bijdrage voor het begeleidingsplan voor werklozen;
� de bijdrage voor initiatieven inzake kinderopvang;

(75) Art. 324-374 van de programmawet van 24 december 2002.
(76) De solidariteitsbijdrage voor de openbare sector, de bijzondere bijdrage voor inkomens boven
de 3 miljoen, de bijzondere bijdrage voor kinderlozen en alleenstaanden en de bijzonder impopulaire
afhouding op de kinderbijslag, alle van het jaar 1982.
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� de bijzondere bijdrage voor de tijdelijke werkloosheid en de anciënniteitstoeslag
voor werklozen;

� de bijdrage voor het persoonlijk gebruik van een bedrijfsvoertuig;
� de bijdrage voor tewerkstelling van studenten;
� de bijdrage voor werkloosheid wegens economische oorzaken;
� de bijdrage voor outplacement;
� de bijdrage op de werknemersparticipatie in winst en kapitaal;
� de (vrij belangrijke) bijdrage op aanvullende sociale vergoedingen in plaats van

brugpensioenen (in Belgisch jargon “Canada Dry” genaamd).

Het oude principe dat de sociale zekerheid bijdragen heft op het loon en niet op de
uitkeringen, is ondertussen ook al verlaten. De eerste bijdrage op uitkeringen betrof
de arbeidsongevallen en beroepsziekten, waarvan de uitkeringen sinds een hervor-
ming in 1951 in principe op basis van 90 of 100% van het loon berekend worden.
Men past de bijdragen toe om te beletten dat de uitkering hoger zou liggen dan het
vroegere nettoloon.

Daar blijft het echter niet bij. In 1980 is een bijdrage van 1,80% ingevoerd op de pen-
sioenen, ter financiering van de medische zorgen. Deze is in 1995 aangevuld met een
“bijkomende afhouding” op de pensioenen, die veel stof heeft doen opwaaien (77).
In 1982 is er een heffing bijgekomen op de invaliditeitsuitkeringen en de brugpen-
sioenen, die van een grote ingewikkeldheid is. Sinds 1989 is er ook een bijdrage op
de conventionele brugpensioenen, die ook herhaaldelijk bijgewerkt is.

Wanneer men al deze maatregelen gaat becijferen, komt men tot de merkwaardige
vaststelling dat het totale voordeel van de bijdragenverminderingen en -vrijstellingen
van dezelfde grootteorde is als de totale last van de bijkomende bijdragen. Het posi-
tieve en het negatieve effect op de werkgelegenheid en op de financiering van de
sociale zekerheid zou dus ook ongeveer even groot moeten zijn. Ware het dan niet
beter de hele boel maar af te schaffen en tot een eenvoudige bijdragenregeling terug
te keren?

4.4. DE JAARLIJKSE VAKANTIE
In geen enkel land ter wereld, buiten België, vormt de jaarlijkse betaalde vakantie
van de werknemers een sector van de sociale zekerheid. Dit behoort – waar het
bestaat – duidelijk tot het domein van het arbeidsrecht.

Men weet hoe die eigenaardige toestand in België tot stand gekomen is. Wij hebben
reeds vermeld dat bij de voorbereiding van de besluitwet van 28 december 1944 vijf
sectoren in de sociale zekerheid waren voorzien, waaronder de arbeidsongeval-

(77) De heffing geldt ook de aanvullende pensioenen, die in België vaak in de vorm van een kapitaal
uitgekeerd worden. De heffing op deze kapitalen verliep niet zonder problemen. Zie over de litera-
tuur hieromtrent: Uyttenhoven, A. en Schollen, P., Solidariteitsbijdrage op pensioenen, Nieuw Juri-
disch Tijdschrift, pp. 269-273, 2002-3.
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len en beroepsziekten. Maar door het verzet van de verzekeringsmaatschappijen
moest men die sector laten vallen. Maar de structuren (en benoemingen) waren
voorzien voor vijf sectoren. Dus moest er gauw een bij gevonden worden. Het oog
viel op de jaarlijkse vakantie, die – tenminste voor de handarbeiders – op gelijkaardi-
ge manier gestructureerd was, met bijdragen die betaald werden aan kassen, ook al
kon men daar niet van een “sociaal risico” spreken.

Meer dan 60 jaar later bestaat deze toestand nog altijd, ook al wordt het vakantie-
geld voor de groeiende groep van de bedienden niet via deze kassen maar recht-
streeks door de werkgevers betaald. Een mooi staaltje van traditionalisme, grenzend
aan immobilisme!

4.5. DE BIJDRAGEN VAN DE ZELFSTANDIGEN
Bij het ontstaan van het afzonderlijke stelsel van “sociaal statuut” der zelfstandigen
werd ervoor geopteerd, om de zelfstandigen zo weinig mogelijk extra administratie-
ve last op te leggen. Men zou gebruik maken van de fiscale aangifte en geen eigen
aangifte aan de sociale zekerheid opleggen (78). Men stond echter wat wantrouwig
tegenover deze aangiften (zelfs in kringen van de zelfstandigen). Er moest dus
gewacht worden tot de cijfers aan controle waren onderworpen eer men ze kon
aanwenden voor de berekening van de bijdragen. 

Concreet betekent dit dat de bijdragen berekend worden op het inkomen van het
derde voorafgaande jaar. In dat jaar wordt het inkomen verdiend. Het daaropvolgen-
de jaar wordt de aangifte gemaakt. Het jaar daarop wordt besteed aan controle. Op
het einde daarvan kunnen de resultaten aan het RSVZ meegedeeld worden, dat ze
doorgeeft aan de socialeverzekeringskassen, die dan de eigenlijke bijdragen kunnen innen.

Dit is uiteraard een bron van complicaties zonder einde. Om te beginnen moeten de
cijfers van 3 jaar geleden aangepast worden om de muntontwaarding te neutralise-
ren. Voor beginnende zelfstandigen zijn er uiteraard geen cijfers van 3 jaar geleden,
dus moet er gewerkt worden met voorlopige bijdragen op forfaitaire basis, die dan
vanaf het 4de jaar worden geregulariseerd. De inkomens van de eerste 3 jaar zullen
daarbij tweemaal als basis voor de bijdragen dienen: eenmaal voor de bijdragen van
het 4de tot het 6de jaar, en een tweede maal als regularisering voor de eerste 3 jaar.
En parallel hiermee zullen de inkomsten van de laatste 3 jaar nooit in aanmerking
komen voor bijdrageberekening. 
Eenzelfde situatie doet zich voor wanneer een zelfstandige van situatie verandert,
bijvoorbeeld doordat hij van zelfstandig bijberoep naar zelfstandig hoofdberoep
overgaat, met een gelijkaardige regularisatieregeling als gevolg.

(78) Zie: Verslag voorgelegd aan de regering door de werkgroep belast met de studie van het sociaal
statuut der zelfstandigen, in Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, pp. 106-142, 287-310 en
457-476, 1963.
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Ondertussen kan het voorkomen dat een zelfstandige, wiens inkomen wisselend
kan zijn, 3 jaar geleden verlies heeft gemaakt, maar dit jaar een goed inkomen ver-
dient. Zal hij dan een percentage op een inkomen van 0,0 EUR betalen? Dus geen
bijdrage? Daaraan is tegemoetgekomen door voor de zelfstandigen in hoofdberoep
een forfaitaire minimumbijdrage op te leggen. En omgekeerd kan een zelfstandige 3
jaar geleden veel verdiend hebben, maar dit jaar verlies lijden. Daaraan is dan weer
een oplossing gegeven door een Commissie voor Vrijstelling van Bijdragen op te
richten, die de zelfstandige die dreigt in staat van behoeftigheid te komen, geheel of
gedeeltelijk van bijdragen vrij te stellen.

Heel dit ingewikkelde en onpraktische systeem wordt hierdoor gerechtvaardigd, dat
dit noodzakelijk zou zijn. Men zou niet anders kunnen. Een merkwaardige zienswij-
ze, wanneer men bedenkt dat in alle omringende landen de bijdragen voor de zelf-
standigen op het lopende inkomen berekend worden (79) en dat ook in eigen land
op de zelfstandigen een “bijzondere bijdrage voor sociale zekerheid” geheven
wordt, die eveneens op het lopende inkomen gebaseerd is. Men gebruikt hierbij
eenvoudigweg de fiscale techniek van voorheffingen, met regularisatie achteraf.
Maar waarom het eenvoudig doen als het ingewikkeld ook gaat…

4.6. PENSIOENEN VOOR GESCHEIDEN ECHTGENOTEN
Een mooie curiositeit van de Belgische pensioenwetgeving is het bijzondere statuut
dat uitgedokterd is voor de gescheiden echtgenoot. Dit is nodig, omdat België, zoals
de meeste landen, het recht op een gezinspensioen en op een overlevingspensioen
verbindt aan het wettig gezin, gebaseerd op het huwelijk. Maar in de werkelijkheid
leven niet alle echtgenoten samen en zijn niet alle samenwonenden gehuwd, wat
een bron van complicaties uitmaakt. 

De Belgische oplossing is origineel. Niet zozeer bij feitelijke scheiding van de echt-
genoten: daar krijgt ieder van de echtgenoten de helft van het gezinspensioen,
welke ook de regeling moge zijn die zij bij hun scheiding getroffen hebben, omdat
men beschouwt dat de pensioenrechten voor beiden gezamenlijk verworven zijn.
Waar de originaliteit komt kijken, is bij de echtscheiding: de gescheiden echtgenoot
bekomt een eigen recht op een rustpensioen, berekend op een gedeelte van het bij-
dragenplichtige loon van de andere echtgenoot gedurende het huwelijk (80). Dit
eigen recht wordt niet in mindering gebracht van de pensioenrechten van de ande-
re echtgenoot. Die kan hertrouwen en een nieuw recht op gezinspensioen en op
overlevingspensioen openen ten voordele van de nieuwe echtgenoot. Men kan
hierin een soort erkenning zien van de successievelijke polygamie die in onze maat-
schappij heerst.

(79) Van Langendonck, J., Gieselink, A. en Leroi, B., Harmonisatie van de stelsels voor werknemers,
ambtenaren en zelfstandigen, een vergelijkende studie, Belgisch Tijdschrift voor Sociale zekerheid,
nr. 3-4, pp. 767-815, 1997.
(80) Dit geldt voor werknemers en zelfstandigen, maar niet in de overheidssector.
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Een komische bijzonderheid van deze regeling is dat de toekenning van de helft van
het gezinspensioen geweigerd wordt aan de echtgenoot, die veroordeeld is om de
andere echtgenoot naar het leven te hebben gestaan (81), maar dat deze beperking
niet voorkomt in de regeling van het overlevingspensioen. De echtgenoot wiens
moordpoging op de andere echtgenoot met succes is bekroond kan dus ongestoord
van het overlevingspensioen genieten, terwijl degene die in zijn (of haar) poging
mislukt is, het recht op het pensioen verliest! Ook dit bestaat al bijna een halve
eeuw en is nooit rechtgezet.

BESLUIT

Het Belgisch stelsel van sociale zekerheid is geen “model” dat door andere landen
kan nagevolgd worden. Maar het bevat heel wat eigen elementen en originaliteiten
die het bestuderen meer dan waard zijn. Op sommige punten heeft het een pio-
niersrol gespeeld die bewondering kan opwekken. Maar het is wel in een aantal tra-
ditionele structuren blijven steken, die misschien in deze tijd niet meer op hun
plaats zijn. En op een aantal andere punten – en wij hadden er nog heel wat meer
kunnen opsommen (82) – vertoont het onbegrijpelijke aspecten, die in een ratione-
le sociale bescherming geen plaats mogen hebben. De Belgische wetgever is blijk-
baar te veel bezig met zijn ongepaste rol van beheerder van het stelsel om nog tijd
over te hebben voor een deugdelijke regelgeving.

____________

(81) Art. 74, §2, a), KB 21 dec. 1967.
(82) Zoals bijvoorbeeld het onwaarschijnlijke “forfaitair quotiënt van schaalvergroting”, ingevoerd bij
KB 1 maart 2004, na een veroordeling door het Arbitragehof omwille van het feit dat in art. 14, §1,
1º, Wet 26 mei 2002 alleenstaanden met kinderlast een hoger bedrag toegekend kregen, maar samen-
wonenden met kinderlast niet. Dit KB (dat dus een wet wijzigt) kende aan zowel alleenstaanden als
samenwonenden met kinderlast een hoger bedrag toe, maar paste voor samenwonenden op dat
bedrag een “forfaitair quotiënt van schaalvergroting” toe dat de besparing zou vertegenwoordigen
die zij realiseren door samen te wonen. En dit bedroeg precies evenveel als de verhoging voor kinderlast...
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DOOR MARIE-PIERRE HAMEL* en BART VANHERCKE**
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** Universiteit van Amsterdam en Observatoire social européen (OSE) (2)

De proliferatie van Open Coördinatiemethodes (OCM) omstreeks de eeuwwisseling
ging gepaard met een gestage stroom van wetenschappelijke publicaties over dit
thema die leidde tot een zeer uitgebreide literatuur (Citi en Rhodes, 2007). Ook al
bestempelden auteurs als Chalmers en Lodge (2003) de open coördinatiemethode
vanaf het begin als “symbolisch” en “futiel”, toch steunden heel wat teksten deze
nieuwe vorm van “zachte” Europese samenwerking (soft governance). Nochtans
sloeg de oorspronkelijke lof voor de Open Coördinatiemethode – zowel vanwege
politici als wetenschappers – onlangs om in scepticisme (Schäfer, 2006, p. 2). De
academische gemeenschap neemt ten overstaan van de open coördinatie inderdaad
een heel wat kritischer houding aan en beschouwt deze nu als een zwak en ondoel-
treffend instrument dat maar weinig of zelfs niets teweegbrengt, tenzij dan retoriek
en oppervlakkig gepraat (Hatzopoulos, 2007; Kröger, 2006; Collignon et al., 2005;
Smismans, 2004; Sapir, 2006; Kok, 2004) (3). Of erger nog: de OCM wordt soms
beschouwd als een modieus afleidingsmanoeuvre (Idema en Kelemen, 2006) of
zelfs een virus dat in quarantaine moet worden geplaatst vooraleer het de hele

(1) Dit artikel is een uitgebreide versie van een hoofdstuk dat zal worden gepubliceerd in Heiden-
reich, M., Zeitlin, J. (eds.), Changing European Employment and Welfare Regimes: the Influence of
the Open Method of Coordination on National Labour Market and Social Welfare Reforms, Rout-
ledge, 2008. De auteurs danken bij deze Mieke Beckers, Lieve De Grande, Josée Goris, Anton Hemer-
ijck, Gerben Korthouwer, Sandra Kröger, Hendrik Larmuseau, Florence Larocque, Eric Marlier, David
Natali, Marc van der Meer, Jelle Visser, Nynke Wiekenkamp en Jonathan Zeitlin voor hun
opbouwende commentaar bij eerdere versies.
(2) Het onderzoek voor dit hoofdstuk werd gefinancierd door het Federaal Wetenschapsbeleid
(onderzoeksprogramma “ETOS.BE”) en het onderzoeksprogramma “Shifts in Governance” van de
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
(3) Voor een recent literatuuroverzicht van vier categorieën van OCM-literatuur (theoretisch, norma-
tief, empirisch, kritisch), zie Citi en Rhodes, 2007.
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gemeenschap aantast (Trubek en Trubek, 2005), en dat schadelijke, kafkaiaanse
dimensies heeft (Alesina en Perotti, 2004, p. 8). We zouden nog meer voorbeelden
kunnen aanhalen, maar globaal gesproken komt het hierop neer: de OCM’s werden
gewogen en in ten minste een deel van de academische literatuur te licht bevonden.

Deze sceptische evaluaties lijken sterk te contrasteren met andere beoordelingen,
bijvoorbeeld die van Zeitlin en Pochet (2005) en Heidenreich en Bischoff (2008),
die op overtuigende wijze de verschillende vormen van “impact” van deze OCM’s
aantonen, onder meer als gevolg van “leren door irritatie” (ibid.). Ze contrasteren
ook met de opinies die worden geformuleerd door tal van actoren die betrokken
zijn bij de Open Coördinatie op het gebied van Sociale Bescherming en Sociale
Insluiting (OCM/SBSI), zoals blijkt uit een grootschalige evaluatie door de Commis-
sie. Inderdaad, de meeste actoren die bij de OCM/SBSI betrokken zijn, zijn kritisch,
maar hun ondersteuning van dit proces is er niet minder om (CEG, 2006a). De ziens-
wijzen van de sceptische academici ten slotte lijken in contrast te staan met een
recent rapport van het Europees Parlement. Hierin waarschuwt de Commissie Juri-
dische Zaken tegen de “indirecte rechtsgevolgen” van softlaw, die de invloed van
de andere (democratische) instrumenten zou kunnen omzeilen en de uitvoerende
macht in staat zou stellen om wetgeving te creëren door middel van softlaw-instru-
menten; daardoor zou de rechtsorde van de Gemeenschap kunnen worden onder-
mijnd (Europees Parlement, 2007, pp. 4-5).

Kort samengevat blijkt dat de academische literatuur maar ook andere OCM-beoor-
delingen, wat het “effect” van de OCM’s betreft, tot uiteenlopende bevindingen
komen. Deze verwarring vormt de empirische puzzel die dit hoofdstuk onder-
bouwt: “Hoe moet de effectiviteit van deze zachte vorm van Europese samenwer-
king worden gedefinieerd en gemeten”? Dit is inderdaad een belangrijke vraag die
onder de loep moet worden genomen; dat de invloed van de OCM’s op nationaal
niveau zo uiteenlopend wordt geïnterpreteerd, is immers voor een groot deel te wij-
ten aan het feit dat er geen overeenstemming bestaat over het analytisch kader dat
moet worden gebruikt (zie Citi en Rhodes, 2007, voor een recente poging om voor
de beoordeling van de effectiviteit van de OCM’s een analytisch instrumentarium uit
te werken). Onze centrale stelling is dat de OCM, op voorwaarde dat men bereid is
om verder te kijken dan de louter juridische gevolgen, een reële impact heeft op het
armoedebeleid van ten minste een aantal lidstaten, meer bepaald door een proces
van wederzijdse (in tegenstelling tot eenzijdige) beïnvloeding tussen de EU en het
nationale beleidsniveau. Om de nationale impact van de OCM beter te begrijpen
hebben we besloten om de empirische evidentie die we voor twee landen – name-
lijk België en Frankrijk – hebben verzameld, met elkaar te vergelijken. Zo vergelij-
ken we stelsels die “zo vergelijkbaar mogelijk” zijn: beide landen hebben (1) een
“Bismarckiaans” socialebeschermingssysteem dat is gebaseerd op sociale verzeke-
ring, gecombineerd met een minimumbescherming voor diegenen die uit de sociale
bescherming zijn uitgesloten; (2) ervoor gekozen om een groot gedeelte van hun

76



sociaal insluitingsbeleid te decentraliseren, en (3) een cruciale rol gespeeld bij het
ontstaan van de OCM Sociale Insluiting, Frankrijk toen het in de tweede helft van
2000 de EU voorzat, en België tijdens de tweede helft van 2001.

Ons betoog is als volgt gestructureerd. Deel 1 geeft een korte beschrijving van het
theoretische kader dat we zullen gebruiken om de impact van de OCM te analyse-
ren. Deel 2 brengt de empirische evidentie van de werking van de OCM Sociale
Insluiting in België en Frankrijk. De conclusies en een samenvatting van de bevin-
dingen vormen samen deel 3.

1. MECHANISMEN EN EFFECTEN VAN EUROPESE SOFTLAW: THEORETISCH KADER

In dit deel leggen we kort uit naar welk soort effecten we kijken (een antwoord op
de vraag “wat” de OCM zou kunnen doen) en beschrijven we de mechanismen die
deze effecten zouden kunnen verklaren (een antwoord op de vraag “hoe” de OCM
het nationale beleid kan beïnvloeden).

Vanuit een theoretisch standpunt kan worden geargumenteerd dat het gebruik van
de instrumenten uit de “gereedschapskoffer” van de OCM – bestaande uit gemeen-
schappelijke doelstellingen, Nationale Actieplannen (NAP’s), indicatoren, kwantita-
tieve doelstellingen (targets) en beoordeling onder gelijken (peer reviews) – op
twee verschillende niveaus effect heeft op de lidstaten. Ten eerste kan het hanteren
van de OCM-instrumenten leiden tot procedurele veranderingen in de beleidsvor-
ming. Ten tweede zou de OCM substantiële beleidswijzigingen kunnen teweeg-
brengen en verklaren. We bespreken kort elk van deze elementen en kijken vervol-
gens naar de mechanismen die deze veranderingen tot stand kunnen brengen.

Voor wat betreft de invloed van de OCM op procedureverschuivingen in het
beleidsproces, zou men theoretisch naar voor kunnen schuiven dat (a) het engage-
ment dat alle lidstaten zijn aangegaan om een Nationaal Actieplan Sociale Insluiting
(NAP/Insluiting) op te stellen, en (b) de OCM-vereiste om te “Zorgen voor een
goede coördinatie van het sociale-integratiebeleid en voor inspraak van alle beleids-
niveaus en alle betrokken actoren” (CEG, 2005, p. 7) tot meer horizontale en sector-
overschrijdende coördinatie zou leiden (bv. tussen en binnen administraties). Om
diezelfde reden zou men een grotere verticale coördinatie, bv. tussen regionale en
federale administraties, kunnen verwachten. Ten derde zou de druk afkomstig van
de OCM-cyclus om beleidsprestaties regelmatig te beoordelen (in het licht van de
gemeenschappelijke doelstellingen en indicatoren), hypothetisch gezien kunnen lei-
den tot verbeteringen op het vlak van de nationale evaluatiecapaciteit. Ten vierde
zou het engagement van de lidstaten om “alle betrokken actoren” (ibid.) bij het
OCM-proces te betrekken, ertoe kunnen leiden dat niet-overheidsactoren (bv. niet-
gouvernementele organisaties en mensen die in armoede leven) meer en beter
gestructureerd bij het beleid worden betrokken.
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Er zijn echter ook theoretische redenen om aan te nemen dat de betrokkenheid bij
de OCM ook substantiële veranderingen in het nationale beleid veroorzaakt, zelfs al
zijn deze nog moeilijker aan te tonen dan de procedurele verschuivingen (Barbier,
2005). We stellen dan ook voorop dat OCM-betrokkenheid leidt tot cognitieve ver-
anderingen in het nationale beleidsdenken, d.w.z. tot de opname van EU-concepten
en -categorieën in de nationale debatten. Eveneens op cognitief niveau lijkt het niet
onaannemelijk dat het EU-niveau wordt gebruikt om bestaande nationale benaderin-
gen in diskrediet te brengen. OCM zou ook politieke veranderingen in de hand kun-
nen werken doordat de politieke agenda erdoor wordt gewijzigd (nieuwe thema’s
komen via Europa op de agenda, andere worden terzijde geschoven). De OCM zou
ten slotte ook kunnen leiden tot veranderingen in specifieke nationale beslissingen,
inclusief wetgevingsvoorstellen.

Maar hoe kan de OCM, die om zijn “zachtheid” wordt bekritiseerd (zie inleiding),
dan enig reëel effect hebben op het nationale beleid? De literatuur over nieuwe vor-
men van beleid (new governance) schuift een aantal mechanismen naar voor die de
procedurele, maar ook de hoger beschreven substantiële veranderingen kunnen ver-
klaren. Het mechanisme dat het best werd beschreven, is zonder enige twijfel de
“creatieve toe-eigening” van de OCM door de nationale actoren. Dit mechanisme
wordt ook wel het “hefboomeffect” genoemd (Erhel et al., 2005; Zeitlin, 2005, p.
480; Caporaso et al., 2001, p. 11). Men zou inderdaad kunnen verwachten dat acto-
ren de instrumenten uit de OCM-gereedschapskoffer gebruiken om hun eigen voor-
keuren te rechtvaardigen. Met andere woorden, niet-gouvernementele, administra-
tieve of (sub)nationale actoren gebruiken de OCM om hun agenda naar voren te
schuiven, officiële standpunten te bekritiseren, een grotere participatie in het beleid
te eisen, enz.

Een tweede mechanisme dat enkele van de hoger veronderstelde (procedurele en
substantiële) veranderingen zou kunnen verklaren, is “socialisering en beïnvloeding
via discours”, d.w.z. het opnemen van Europese categorieën en concepten in het
nationale debat door de betrokkenheid in de OCM. Actoren maken immers niet
alleen “strategisch gebruik” van de EU-instrumenten en -middelen: terwijl ze dit
doen, importeren en incorporeren ze de ideeën, normen en overtuigingen waarop
de OCM is gebaseerd. Ook “wederzijds leren” is een mechanisme dat procedurewij-
zigingen en substantiële verschuivingen kan verklaren. Zeitlin stelt dat de EU-pro-
cessen hoofdzakelijk hebben bijgedragen tot onrechtstreekse veranderingen in het
nationale beleidsdenken, voornamelijk door (1) een groter bewustzijn van het
bestaan van verschillende benaderingen en prestatienormen in andere landen en (2)
reflexieve zelfbeoordeling, inclusief verbeteringen op het gebied van institutionele
capaciteit voor informatieverzameling en monitoring (Zeitlin, 2005, p. 479). Ten
slotte kan externe druk, bijvoorbeeld door beoordeling onder gelijken (peer
review), aanbevelingen en classificaties (rankings), een bijkomende verklaring vor-
men voor de nationale beleidsveranderingen.
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Toch is een waarschuwing op zijn plaats: we zullen de hypothese hanteren dat de
impact van de OCM (downloading) nauw verbonden is met de mate waarin de
nationale actoren in de eerste plaats in staat waren (of juist niet) om het EU-besluit-
vormingsproces te beïnvloeden (uploading) (Börzel, 2003, p. 3). De Europeanise-
ringsliteratuur leert ons inderdaad dat lidstaten, om te vermijden dat het Europese
en nationale niveau niet op elkaar zijn afgestemd, proberen om hun eigen voorkeu-
ren naar het EU-niveau te vertalen. Op die manier beperken ze aanpassingskosten
(Caporaso et al., 2001, p. 7). Door met deze upload-dimensie rekening te houden
kunnen we nagaan of het succesvol beïnvloeden van de Europese besluitvorming de
nationale impact van initiatieven als de OCM inderdaad beperkt.

2. DE (IN)EFFECTIVITEIT VAN DE OCM IN ACTIE

Als we in deel 1 stellen dat er ten gevolge van de OCM verschillende vormen van
procedurele en substantiële veranderingen in het beleid zijn, is de hamvraag uiter-
aard de volgende: gebeurt dit effectief of gaat het om louter normatieve speculatie?
In dit deel verschaffen we gedetailleerde empirische evidentie van de effecten die
op een geloofwaardige manier aan de OCM kunnen worden toegeschreven. Verder
proberen we de mechanismen via dewelke ze werkzaam zijn, nader toe te lichten.
We structureren onze resultaten volgens de vijf “instrumenten” van de OCM-gereed-
schapskoffer: Gemeenschappelijke doelstellingen, NAP’s, kwantitatieve doelstellin-
gen (targets), indicatoren en peer reviews, omdat dit algemeen bekende referentie-
punten zijn. Deze structurering per instrument laat ons ook toe inzicht te verwer-
ven in de actoren die bij de OCM betrokken zijn en zo te begrijpen hoe en waarom
zij dit proces hanteren. Onze analyse is gebaseerd op meer dan 60 interviews met
Europese, nationale en regionale ambtenaren, politici en stakeholders (sociale part-
ners en NGO-vertegenwoordigers) die actief zijn op het vlak van armoede en sociale
insluiting. We staven hun stellingen waar mogelijk met schriftelijke documenten
(beleidsverklaringen, wetteksten, evaluaties, enz.).

2.1. GEMEENSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN
De nieuwe “Gemeenschappelijke doelstellingen voor de gestroomlijnde OCM voor
Sociale Bescherming en Sociale Integratie” werden in maart 2006 door de staats-
hoofden en regeringsleiders bekrachtigd (Europese Raad, 2006, § 70). Ze geven
algemene richtsnoeren voor het sociale beleid van de lidstaten, dat onder meer een
“beslissende bijdrage moet leveren aan de uitroeiing van armoede en sociale uitslui-
ting” (CEG, 2005, p. 7).

2.1.1. De armoedekwestie hoger op de politieke agenda
Volgens de meeste Belgische actoren die bij het OCM-proces betrokken zijn, kwam
dankzij het engagement van de staatshoofden om armoede uit te roeien, de strijd
tegen de armoede blijvend op de politieke agenda te staan. Zo verklaart de coördina-

79

‘‘HARDE’’ NATIONALE POLITIEK EN ‘‘ZACHTE’’ EUROPESE SAMENWERKING ...



tor van de Brusselse bijdrage aan het NAP/Insluiting: “indien op EU-niveau van de
OCM zou worden afgestapt, weet ik niet waarom de regionale regeringen nog
zoveel in dit politieke domein zouden blijven investeren. Soms heb ik het gevoel dat
de OCM louter bluf is, maar dan ben ik er weer van overtuigd dat het onze 3 of 4
regeringen ertoe heeft aangezet om de strijd tegen de armoede nog op te drijven”
(interview B1). De Vlaamse tegenhanger bevestigt dat “Europa wel degelijk een rol
heeft gespeeld. Via een omweg komt er meer aandacht voor de strijd tegen de
armoede: omdat er aandacht is voor het onderwerp, omdat we moeten ‘verkopen’
wat we doen, omdat we onze acties moeten uitleggen” (interview B2). In Frankrijk
legt een actor uit: “Met de OCM ontstaat een fenomeen van wedijver waardoor het
thema armoede op de agenda blijft staan en waardoor de sociale bescherming in de
rijke lidstaten niet te hard naar beneden wordt getrokken (interview F12). Volgens
een andere actor “gaf de OCM de armoedewet van 1998 een meerwaarde. Met de
OCM kunnen we niet op onze lauweren rusten, het spoort ons aan om te vernieu-
wen” (interview F14).

2.1.2. Van “Activeringsprincipes” naar daadwerkelijke activering in Frankrijk
Frankrijk speelde een belangrijke rol in het beginstadium van de beslissing om een
OCM Sociale Insluiting te lanceren op het niveau van de EU. Onder het Franse voor-
zitterschap van de Europese Unie, tijdens de tweede helft van 2000, keurde de Euro-
pese Raad van Nice de doelstellingen voor de strijd tegen sociale uitsluiting goed en
bevestigde het verzoek dat tegen juni 2001 een NAP/Insluiting moest worden inge-
diend. Bovendien beaamde de Raad dat “indicatoren en follow-upmethoden” moes-
ten worden bepaald (Europese Raad 2000: §18). Sommige actoren verwijzen naar de
persoonlijke vastberadenheid van Martine Aubry, socialistisch Minister van Arbeid
en Sociale Zaken ten tijde van het Franse Voorzitterschap, om de uitgesproken Fran-
se invloed (uploading) bij de totstandkoming van de OCM te verklaren. Volgens een
voormalige Voorzitter van het Comité Sociale Bescherming zag Aubry de omschrij-
ving van een Europese insluitingsstrategie als een manier om de nationale strategie
tegen sociale uitsluiting te ondersteunen (te legitimeren), en meer bepaald de Wet
voor de strijd tegen uitsluiting van 1998 (4). Bijgevolg “hielden de Fransen de pen
vast, schreven zij de oorspronkelijke teksten, legden ze ter discussie voor aan de
Groep op Hoog Niveau (voorloper van het CSB, BV-MPH). Er werden wel debatten
gevoerd, maar de inspiratie bleef uitgesproken Frans” (interview EU1).

Frankrijk mag dan bijzonder invloedrijk zijn geweest bij het vastleggen van Gemeen-
schappelijke doelstellingen, de vraag is vooral of deze ook enig effect hadden op het
nationale niveau? Het ziet er inderdaad naar uit dat een aantal thema’s die eerder
veraf stonden van de nationale beleidscultuur, werden gedownload vanuit de OCM
Sociale Insluiting. Het is niet zo moeilijk om de reden daarvoor te doorgronden:
zelfs al was de Franse invloed groot, de oorspronkelijke Gemeenschappelijke doel-
stellingen vertegenwoordigden uiteindelijk een Europees compromis en met sommige

(4) Wet nr. 98-657 van 29 juli 1998.
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van die doelstellingen illustreerden duidelijk de verschillende visies van de lidstaten
op het armoedevraagstuk. De omschrijving van de Gemeenschappelijke doelstellin-
gen ging met heel wat conflicten gepaard. Zo streefde de “eerste” Doelstelling van
het sociale-insluitingsbeleid van de lidstaten naar de “Bevordering van de deelne-
ming aan het arbeidsproces en van de toegang van eenieder tot alle hulpmiddelen,
rechten, goederen en diensten” (Raad van de EU, 2000, p. 7). Het is duidelijk dat het
hier in feite om twee prioriteiten (en niet één) gaat. Een voormalige Secretaris van
het Comité Sociale Bescherming wond er dan ook geen doekjes om: de definitieve
versie van deze Gemeenschappelijke doelstellingen was een “totaal onlogisch EU-
compromis” (interview EU2).

Ook al stuitte de voorrang die aan “actieve integratie” werd gegeven in die tijd op
tegenstand van Frankrijk (interview EU2), de Commissie hield de druk in verband
met deze prioriteit hoog vanaf het eerste Gezamenlijk Verslag over sociale integratie
(Raad van de EU, 2001). In welke mate heeft de Europese klemtoon op actieve
sociale insluiting de Franse nationale situatie dan beïnvloed? Formeel gesproken is
actieve sociale insluiting in Frankrijk geen nieuw thema: denk bijvoorbeeld maar
aan de contrats d’insertion (inschakelingscontracten), die sinds 1988 aan het
gewaarborgd minimuminkomen (RMI) gelinkt zijn. Deze contracten geven “active-
ring” echter een zeer brede betekenis, waaronder “activiteiten om het dagelijks
leven te verbeteren”. Bovendien worden contracten niet altijd ondertekend of toe-
gepast: in 2006 kreeg 88% van het totale aantal RMI-trekkers geen enkele ondersteu-
ning gericht op activering (Cazain et al., 2006, p. 1).

En toch werd in 2007 de Revenu de Solidarité Active (RSA – Actieve solidariteitsin-
komen) gecreëerd. Deze nieuwe en experimentele uitkering biedt mensen die weer
aan het werk gaan, de mogelijkheid om een aantal van hun sociale uitkeringen nog
een tijdje te behouden. De RSA kwam er op voorstel van Martin Hirsch, voormalig
Voorzitter van Emmaüs Frankrijk (een van de belangrijkste ngo’s op het vlak van
sociale insluiting) en sinds mei 2007 Hoog Commissaris Actieve Solidariteit tegen
Armoede in het kabinet van de Franse eerste minister. De meeste van de onder-
vraagde actoren verwijzen naar de RSA als een voorbeeld van Europese invloed op
nationaal vlak: “Met de RSA volgen we Europa” (interview EU3). De bekommernis
om actieve sociale integratie komt duidelijk niet alleen van het Europese niveau.
Maar wanneer Hirsch de RSA voorstelt, verwijst hij expliciet naar het Europese
niveau, vermoedelijk om zijn initiatief kracht bij te zetten. Verder staat in zijn Enga-
gement national contre la pauvreté (Nationaal engagement tegen armoede, 17
oktober 2007) dat de Europese Commissie een Mededeling heeft gepubliceerd
betreffende actieve insluiting, een proces waarin de tenuitvoerlegging van de RSA is
neergeschreven (Haut Commissaire, 2007). We merken hierbij op dat het Nationaal
engagement tegen armoede verwijst naar het Franse voorzitterschap van de Europe-
se Unie, in de tweede helft van 2008, dat “deze inspanningen een belangrijke
impuls zal geven”. Tijdens dit Voorzitterschap wil Hirsch een Aanbeveling van de
Raad aangaande actieve sociale insluiting voorstellen. Een grote kloof werd dus
overbrugd sinds Frankrijk, amper een paar jaar geleden, in de OCM Sociale Inslui-
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ting geen klemtoon wilde leggen op actieve insluiting. Het ziet ernaar uit dat de
debatten op Europees niveau het activeringsvraagstuk hoger op de Franse politieke
agenda hebben geplaatst en zo beetje bij beetje een substantiële beleidsverschuiving
met zich meebrengen.

Meer algemeen zien tal van Franse actoren de OCM-doelstellingen als een kader
voor het nationale discours. Volgens één ngo-activist “is de Europese Commissie een
beetje een pletwals. Ze vindt nieuwe concepten uit, zoals actieve insluiting. De
invloed is moeilijk te meten maar [...] de OCM oefent wel degelijk invloed uit omdat
de richtsnoeren langzaam maar zeker op de nationale scène terechtkomen” (inter-
view F12). Een andere actor verklaart: “De OCM structureert de nationale debatten.
Het is een ideeënstrijd. Zou er zonder de OCM wel een echt activeringsbeleid
geweest zijn? Zou men het gehad hebben over flexicurity? Zou men zonder de OCM
het beleid ten aanzien van de sociale minima herzien hebben? De invloed is bijzon-
der groot en verborgen. Sommige actoren ‘ademen nu een andere lucht in’ en dat
heeft gevolgen voor het nationale beleid” (interview EU5). Een hoge ambtenaar in
de Europese Commissie bevestigt: “Zonder het eigenlijk echt te zeggen komt Frank-
rijk steeds dichter in de buurt van het Europese proces. Frankrijk is ondergedom-
peld in de OCM maar haast niemand spreekt erover” (interview EU7).

2.1.3. Kinderarmoede: een nieuw thema op de politieke agenda
Een concreter voorbeeld van een substantiële beleidsverschuiving door toedoen van
de OCM Sociale Insluiting is het feit dat “kinderarmoede” zowel in België als in
Frankrijk nu ook op de politieke agenda staat. Hoewel kinderarmoede niet formeel
in de Gemeenschappelijke doelstellingen van de OCM is opgenomen, heeft het een
vergelijkbare status verworven, aangezien de Europese Raad de lidstaten verzocht
om “de nodige maatregelen te treffen om het aantal kinderen dat in armoede leeft
snel aanzienlijk te verminderen” (Europese Raad 2006, § 72). Bijgevolg nodigde de
Commissie de lidstaten uit om de kinderarmoede aan te pakken als een van de drie
prioritaire kwesties in hun Nationale Strategische Rapporten over sociale bescher-
ming en insluiting (NSR) voor 2006-2008. De overgrote meerderheid van de lidsta-
ten, waaronder ook België, gaf gevolg aan dit verzoek (CEG, 2007, p. 8, 170).

Maar is dit in het geval van België een gevolg van de OCM? Het Gezamenlijk Verslag
over sociale bescherming en sociale integratie 2007 beklemtoont dat de derde
beleidsprioriteit in het Belgische NSR voor 2006-2008 erin bestaat om kinderarmoe-
de te bestrijden door de armoedecirkel te doorbreken (CEG, 2007, p. 170). Volgens
Morissens et al. (2007a, p. 5) bewijst het feit dat kinderarmoede in het Belgische
NAP/Insluiting tot een beleidsprioriteit wordt uitgeroepen, de steeds grotere
invloed van Europa en de Open Coördinatiemethode op de Belgische agenda op het
gebied van sociale insluiting. Feit is dat kinderarmoede, vóór dit probleem in het
NSR voor 2006-2008 werd opgenomen, niet expliciet op de politieke agenda stond;
kinderen die in armoede leven, waren haast onzichtbaar in het Belgische discours
over sociale insluiting (ibid.). De Voorzitter van het “Vlaams Netwerk van Verenigin-
gen waar armen het woord nemen” (hierna het “Vlaams Netwerk” genoemd) ver-82
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klaart: “De druk van de EU was evident. De regering en de Werkgroep hebben het
gewoon geslikt” (interview B3). De Europese adviseur van de Minister voor Sociale
Integratie legt uit: “Ik stel vast dat kinderarmoede nu een van onze drie prioriteiten
is op het vlak van armoedebestrijding. Als een boodschap vaak genoeg en op de juis-
te plaatsen wordt herhaald […], komt ze uiteindelijk toch op de agenda. Het feit dat
dit punt nu in ons NAP staat, bewijst dat de OCM wordt gebruikt om nationale
beleidsagenda’s te bepalen” (interview B4).

Sommige Belgische actoren zagen zeer snel de voordelen van deze nieuwe klem-
toon in. De federale administratie Maatschappelijke Integratie (5) stelde voor om
voor de strijd tegen kinderarmoede gekwantificeerde doelstellingen te bepalen (zie
hierna), wat een follow-up van de maatregelen op verschillende beleidsdomeinen
en op verschillende bestuursniveaus noodzakelijk maakt. Dit versterkt de vraag naar
coördinatie door het federale niveau. Anderzijds zal het Vlaams Netwerk “de Euro-
pese schijnwerper op kinderarmoede gebruiken om doortastende maatregelen te
eisen. Dit thema ligt heel gevoelig – het kan de kinderen immers niet kwalijk wor-
den genomen dat ze arm zijn – en dat geeft ons heel wat mogelijkheden” (interview
B3). Met andere woorden: dit is een perfecte illustratie van creatieve toe-eigening
van de OCM. Tegelijkertijd ziet het ernaar uit dat België tot de ontdekking komt dat
het de probleemlast van een aantal specifieke aspecten van kinderarmoede – tiener-
zwangerschappen, de manier waarop kinderen hun armoede ervaren, de situatie
van migrantenkinderen – onderschat heeft (Morissens et al., 2007a, p. 7). Meer in
het algemeen wordt erkend dat er in de kennis over deze problematiek een aantal
hiaten zit, omdat het zoeken naar indicatoren pas echt begon nadat was beslist om
kinderarmoede als een prioriteit op te nemen in het NAP/Insluiting (ibid., p. 23).
Kortom, het thema “kinderarmoede” werd door druk van buitenaf (vanuit de OCM)
naar de Belgische politieke arena gekatapulteerd, waarna een aantal sleutelactoren
hun houding tegenover het thema vrij snel herzagen.

Een gelijkaardige, zij het dan minder expliciete verschuiving blijkt zich in Frankrijk
te hebben voorgedaan. Het Franse NSR voor 2006-2008 verwijst – in tegenstelling
tot de Belgische – niet expliciet naar “kinderarmoede”, maar identificeert wel de
“sociale en beroepsmatige integratie van jongeren” als tweede prioriteit in de strijd
tegen sociale uitsluiting (CEG, 2007, p. 249). Desondanks werd de strijd tegen kin-
derarmoede in Frankrijk klaarblijkelijk geïmporteerd (gedownload) via het Europese
niveau (lees: vanuit de OCM Sociale Insluiting): “De OCM heeft zeker toegelaten dat
het onderwerp bespreekbaar werd in Frankrijk, waar men zich traditioneel niet
richt op kinderen” (interview EU3).

Het feit dat het Franse NSR desondanks in alle talen zwijgt over dit thema, is niet zo
verwonderlijk: heel wat nationale actoren zien dit onderwerp als “import” die ver
afstaat van de nationale cultuur (interview F12). De eerste en enige betekenisvolle 

(5) Deze administratie heet voluit: Programmatorische federale Overheidsdienst (POD) Maatschappe-
lijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid
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elementen van een nationaal debat over dit onderwerp zijn in feite: een conferentie
in 2003 (CERC et al., 2003), een verslag van de Raad voor Werkgelegenheid, inko-
men en sociale cohesie in 2004 (CERC, 2004) en een verslag van Martin Hirsch (zie
hierboven) dat dateert van de periode voor hij deel uitmaakte van de regering
(Hirsch, 2005). Belangrijk is echter het feit dat, net als in België, verschillende acto-
ren bevestigen dat ze, nu ze met dit Europese thema worden geconfronteerd, het
uiteindelijk ook “gebruiken” op het nationale niveau. Sommige actoren zijn van oor-
deel dat de emotionele dimensie van thema’s die betrekking hebben op kinderen,
mee kan helpen om de strijd tegen de armoede in het algemeen vooruit te helpen,
en zij willen deze categorie aanwenden om beleidsinitiatieven naar andere catego-
rieën (ouderen, jongeren, personen met een handicap, enz.) uit te breiden om op
die manier de meerderheid van de sociaal uitgeslotenen te bereiken (interview F2).

Deze perceptie van actoren op het vlak van sociale insluiting wordt bevestigd in het
jaarverslag 2006 van de IGAS (Inspection Générale des Affaires Sociales – Algeme-
ne Inspectie sociale zaken), een van de drie Franse interministeriële Inspectoraten-
Generaal. Het IGAS-rapport concludeert dat kinderarmoede door de Europese
bezorgdheid nu ook een bekommernis is op het Franse nationale niveau. Tegelijker-
tijd betreurt het rapport dat er geen coherent en specifiek nationaal beleid werd
ontwikkeld om kinderarmoede effectief uit te roeien (IGAS, 2006, p. 331). De kin-
derarmoede in Frankrijk (15,5%) is hoger dan de gemiddelde armoede bij de bevol-
king en volgens een recent rapport van Martin Hirsch dringen doelgerichte acties
zich dan ook op (Haut Commissaire, 2007). We besluiten dan ook dat dit Europese
concept de Franse nationale arena is binnengedrongen en op middellange termijn
wel eens tot veranderingen in het beleid zou kunnen leiden.

2.2. NATIONALE STRATEGISCHE RAPPORTEN (NSR)
Sinds de stroomlijning van de Open coördinatiemethode op het gebied van sociale
bescherming en sociale insluiting in 2006 hebben de lidstaten de opdracht om de
gemeenschappelijke doelstellingen om te zetten in Nationale Strategische Rappor-
ten over de Strategieën voor sociale bescherming en insluiting (hierna Nationale
Strategische Rapporten of “NSR” genoemd). Deze behandelen elk van de drie pijlers
van de OCM: Sociale Insluiting, Pensioenen en Gezondheidszorg en langdurige zorg.
Aangezien de Gemeenschappelijke doelstellingen die op armoede en sociale uitslui-
ting van toepassing zijn van de lidstaten eisen dat ze “Zorgen voor een goede coördi-
natie van het sociale-integratiebeleid en voor inspraak van alle [...] betrokken acto-
ren, waaronder ook mensen die armoede ondervinden” (CEG, 2005, p. 7), heeft de
Commissie veel druk uitgeoefend op de lidstaten opdat ze een grote waaier aan
actoren zouden betrekken bij de voorbereiding van deze NSR.
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2.2.1. Betrokkenheid van niet-gouvernementele actoren
Bij de start van de OCM Sociale Insluiting in 2000 had België vrij veel vertrouwen in
de manier waarop het de betrokkenheid van stakeholders bij zijn sociale-insluitings-
beleid organiseerde; velen waren van oordeel dat België in dit opzicht een “model”
was dat voor andere lidstaten een bron van inspiratie kon zijn (interviews BE2, BE3,
BE4). Zo werd het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en
sociale uitsluiting in 1999 opgericht om een permanente dialoog tussen alle stake-
holders op gang te brengen. De Begeleidingscommissie van het Steunpunt bestaat
onder meer uit vertegenwoordigers van de verenigingen waar armen het woord
nemen, de sociale partners, vertegenwoordigers van de Verenigingen van Steden en
Gemeenten en van de ziekteverzekeringsinstellingen. Men zou kunnen denken dat
onder deze omstandigheden – met een ruime overeenstemming tussen de Europese
vereisten en het nationale beleid – het nauwelijks aannemelijk lijkt dat een “zachte”
methode als de OCM enig effect van betekenis kan hebben op het nationale beleid.

Het tegenovergestelde is echter het geval. Eerst en vooral kunnen we uit de evalu-
atie van het eerste Belgische NAP/Insluiting afleiden dat het Belgische “model” voor
betrokkenheid van stakeholders er op papier stukken beter uitzag dan in de prak-
tijk: basisorganisaties hebben aan het opstellen ervan niet meegewerkt en werden
zelfs pas twee weken voor het aan de Europese Commissie werd voorgelegd, geïn-
formeerd over het bestaan ervan (Nicaise et al., 2003, p. 29). De Commissie beves-
tigde in haar eerste Gezamenlijk verslag betreffende sociale integratie: de “betrok-
kenheid van de belanghebbenden [...] was beperkt door tijdgebrek” (Raad van de
EU, 2001, p. 8). In reactie daarop riep België – met het oog op de voorbereiding van
het tweede NAP/Insluiting – een Werkgroep “Acties” en een Werkgroep “Indicato-
ren” in het leven. Het federale en regionale niveau zijn vertegenwoordigd, alsook de
lokale overheden, de vertegenwoordigers van de sociale partners (Nationale
Arbeidsraad), de academici en de armoedeverenigingen. Dit staat in schril contrast
met de voorbereiding van het eerste NAP/Insluiting, dat in hoofdzaak een top-
downoefening was, waarbij een interkabinettenwerkgroep de pen vasthield (interview B5).

Deze inspanningen verbeterden enigszins de effectieve betrokkenheid van de acto-
ren, zij het niet drastisch: voor het tweede NAP/Insluiting werden de stakeholders
(ook armoedeverenigingen) vrij uitgebreid geraadpleegd, maar het ontbrak de ande-
re stakeholders aan tijd om het ontwerp van het NAP 2003-2005 te bestuderen en
erover te debatteren (Groenez en Nicaise, 2004, pp. 2-3). Verder maakt het Vlaams
Netwerk duidelijk dat een meer permanente en systematische participatie van basis-
verenigingen aan het beleidsproces werd beschouwd als een engagement van de
regering. De regering kwam dit engagement echter niet na (ibid., p. 3).

De Belgische regering gaf dan ook toe dat de mobilisering slechts gedeeltelijk een
succes was en dat er nog veel te doen bleef, zoals de Commissie niet naliet te onder-
lijnen in haar evaluatie van de OCM/SBSI (CEG, 2006a, p. 22). Deze tweede “koude
douche” ten gevolge van externe druk (van de Commissie), gecombineerd met het
inzicht (door wederzijds leren) dat België misschien toch niet de beste leerling was
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in de klas, leidde tot verdere procedureverschuivingen, en uiteindelijk een reële
betrokkenheid van de stakeholders bij de uitwerking van het NAP/Insluiting in het
begin van 2005. Een centrale NGO-vertegenwoordiger herinnert er in dit verband
aan dat: “de voorbereiding en follow-up van de NAP’s werden gewijzigd: technische
kwesties werden van dat ogenblik af besproken door een “Technische Werkgroep”
bestaande uit ambtenaren, zodat de “Werkgroep Acties” minstens viermaal per jaar
een echte thematische vergadering kon organiseren, met een brede waaier van acto-
ren. Dit werkt momenteel goed” (interview B3).

Kortom, de manier waarop stakeholders bij de voorbereiding van het NAP/Inslui-
ting werden betrokken, kwam geleidelijk aan tot rijping en de Belgische overheid
leerde dat haar “participatiemodel” (dat ze inderdaad kon uploaden naar het Euro-
pese niveau) voor verbetering vatbaar was. Dat de overheid haar werkwijze effec-
tief aanpaste, is geen toeval. De coördinator van het Belgische NAP/Insluiting ver-
klaart: “de sector van organisaties waar armen het woord nemen, gebruiken de ver-
wijzing naar participatie in het NAP en onderlijnen de vierde doelstelling van Nice
over de mobilisering van de actoren keer op keer. Misschien lezen ze het NAP niet,
maar ze gebruiken het wel om in de mate van het mogelijke subsidies te bekomen.
‘Mobilisering’ werkt als een hefboom, een sterk argument” (interview B5). Met
andere woorden, hoewel het ontwerp en de follow-up van het eerste Belgische
NAP/Insluting in zekere mate waren losgekoppeld van de belangrijkste bestaande
beleids- en evaluatiefora (Nicaise et al., 2003, p. 26), lijkt het nu dat de betrokkenen
bij het sociale insluitingsbeleid zich het OCM-proces hebben toegeëigend (Moris-
sens et al., 2007b, p. 4). Dit ondanks het feit dat het NAP/Insluiting blijft bestaan
naast de tweejaarlijkse verslagen over de evolutie van de armoede in België, die
sinds 2001 worden opgesteld door het hoger genoemde Steunpunt tot bestrijding
van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.

Noteer ten slotte dat de procedureverschuivingen die we hebben beschreven, op
verschillende beleidsniveaus stilaan worden geïnstitutionaliseerd en gevolgen heb-
ben voor de betrokkenheid van de stakeholders van het nationale sociale-insluitings-
beleid (en dus niet alleen tijdens de voorbereiding van het NAP/Insluiting). Ten eer-
ste zijn er duidelijke aanwijzingen dat de beschreven NAP-coördinatiestructuren
(d.w.z. de Werkgroepen “Indicatoren” en “Acties”) langzaam maar zeker worden
geïntegreerd in eerder bestaande nationale coördinatiemechanismen zoals de Inter-
ministeriële Conferentie (IMC) voor Sociale Integratie, die (nog vóór de OCM) werd
georganiseerd om in het sociale insluitingsbeleid tot meer coherentie te komen (6).
Ten tweede worden procedurewijzigingen doorgevoerd in Wallonië, waar het NAP-
proces wordt gestuurd door een “interdepartementale werkgroep”, die tijdens de
uitwerking van het eerste NAP werd opgericht. Belangrijk is dat “deze werkgroep
tot voor kort louter en alleen politieke spelers telde, maar het Forum Wallon de

(6) De Interministeriële Conferentie Sociale Integratie en Sociale Economie is belast met het ontwer-
pen en monitoren van een gecoördineerd regeringsbeleid op alle bestuursniveaus (federale Staat,
Gemeenschappen en Gewesten). Deze conferentie zou tweemaal per jaar moeten plaatsvinden,
onder het voorzitterschap van de Minister van Maatschappelijke Integratie.
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Lutte contre la Pauvreté (Waals Forum voor Armoedebestrijding) haalde inspiratie
bij zijn Vlaamse tegenhangers, die al lange tijd structureel betrokken waren bij het
NAP. Het Forum wordt voortaan uitgenodigd om aan de bijeenkomsten van de
Werkgroep deel te nemen, en het ziet ernaar uit dat het binnenkort ook recht zal
hebben op structurele financiering. Op deze manier bezorgt de OCM bepaalde acto-
ren een plaats in het beleidsproces die ze nooit eerder hadden bemachtigd” (inter-
view B5).

Ook in Frankrijk is er op het vlak van sociale uitsluiting een lange traditie van con-
tacten tussen ngo’s en de regering. Sinds 1992 worden de ngo’s officieel geraad-
pleegd via de Conseil National des politiques de Lutte contre la pauvreté et l’Ex-
clusion sociale (Nationale Raad ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting –
CNLE), die door de wet van 1998 nog kracht werd bijgezet. De Raad organiseert de
dialoog tussen vertegenwoordigers van de overheid, ngo’s en experten. De betrok-
kenheid van (nationale) ngo’s bij de NAP’s gaat voornamelijk via de CNLE. Het pro-
ces verloopt als volgt: de administratie die verantwoordelijk is voor het opstellen
van de NAP’s, het Directoraat-generaal voor sociale actie (7) (DGAS) van het minis-
terie van Tewerkstelling en Solidariteit, stuurt een ontwerp van het NAP naar de
CNLE, voor advies. Vervolgens stuurt DGAS een “definitief” ontwerp ter discussie
naar de CNLE, met het oog op een afsluitende discussie.

De vraag is dan: zorgden de OCM en het NAP/Insluiting voor sterkere banden tussen
de ngo’s en de staat? Volgens sommige actoren beïnvloedde de OCM de betrokken-
heid van niet-overheidsactoren niet echt, aangezien er al sprake was van effectief
overleg nog vóór de OCM werd gelanceerd (interview F12). Bovendien worden de
ngo’s vaak minder betrokken bij het OCM-overleg (NAP/Insluiting) dan bij de natio-
nale besluitvorming. Een van de voornaamste problemen met het NAP/Insluiting is
het feit dat het niet als een strategische oefening wordt gezien. Het Franse
NAP/Insluiting somt beleidsmaatregelen op die al in voege zijn of waarover op
nationaal niveau al een beslissing is gevallen. Behalve de NAP’s worden in Frankrijk
ook regelmatig nationale rapporten over sociale cohesie gepubliceerd (1998, 2003,
2004, 2007). Een van de CNLE-actoren geeft over het Socialecohesieplan voor 2004
de volgende commentaar (Sénat, 2004): “Dit was een belangrijke politieke stap: ter-
wijl wij het ondertussen hadden over het NAP. Men zou moeten stoppen met het
schrijven van 36 plannen en schema’s. Het NAP is een administratieve oefening
waarbij we acties die al zijn beslist, in vakjes stoppen. Het was frustrerend” (inter-
view F13).

Om de zaken te verbeteren zouden sommigen willen dat het NAP/Insluiting een
politieke oefening wordt die aan het Parlement zou worden voorgelegd (interview
F12). Een groot deel van de ondervraagde actoren suggereerde tevens om de
bestaande nationale Socialecohesieplannen en het NAP/Insluiting tot één enkel plan
samen te voegen (interview F13).

(7) In het DGAS is het Bureau des politiques de prévention, d’insertion et de l’accès aux droits
belast met de voorbereiding van het NSR.
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2.2.2. Horizontale beleidscoördinatie
De voorbereiding van een Nationaal Actieplan is een grote uitdaging in een land als
België, waar cruciale bevoegdheden op het vlak van armoedebestrijding werden
toegewezen aan het subnationale niveau en met name de Gemeenschappen en
Gewesten. De noodzaak om in het kader van de OCM een  gemeenschappelijk
NAP/Insluiting te schrijven heeft onder meer als gevolg dat verschillen in subnatio-
nale beleidsvoering in de schijnwerpers komen te staan. 

Zo varieert de horizontale beleidsintegratie in België zeer sterk tussen de regio’s. In
Vlaanderen worden de initiatieven in zowat tien verschillende beleidsdomeinen
gecoördineerd door het jaarlijks Vlaams Actieplan voor Armoedebestrijding (VAP),
dat in 2001 voor het eerst door de Vlaamse regering werd goedgekeurd. Het Waalse
Gewest creëerde, onder de voogdij van de minister-president, een Direction
Interdépartementale de l’Intégration Sociale (Interdepartementale Directie voor
Sociale Integratie – DIIS). Deze Directie coördineert de uitvoering van de beleidsini-
tiatieven voor sociale integratie binnen de administratie. In Brussel produceert het
Observatorium voor Gezondheid en Welzijn jaarlijks rapporten over armoede en
sociale uitsluiting; daarenboven verleent het technische bijstand voor initiatieven
van de regionale regering. De inspanningen voor horizontale coördinatie bleven
echter beperkt. Nochtans zijn er tekenen van toegenomen inspanningen om sector-
overschrijdende beleidsinitiatieven in elk van de twee laatstgenoemde gewesten
beter op elkaar af te stemmen. Zo is er het voornemen van Brussel en Wallonië om
van start te gaan met de uitwerking van strategische plannen ter bestrijding van
armoede, hetgeen volgens onze respondenten zonder Europese druk (nog) niet zou
zijn gebeurd. De coördinator van de Brusselse bijdrage aan het NAP/Insluiting beves-
tigt: “De nieuwe wet van juli 2006 kondigt een Brussels ‘Actieplan ter bestrijding
van armoede’ aan, dat waarschijnlijk in 2008 voor het eerst zal worden gerealiseerd.
Daar is de invloed van het NAP merkbaar. We besloten om twee vliegen in één klap
te slaan: we werken een echt plan uit voor onze eigen doeleinden en leveren
meteen ook de Brusselse bijdrage aan het NAP. Op die manier heeft het werk dat
we sinds 2003 voor het NAP hebben verricht, ook gevolgen voor het Brussels
Gewest: zowel het politieke als het administratieve niveau werden gemotiveerd om
iets beter gestructureerd en meer coherent te realiseren, eerder dan maar maatrege-
len op elkaar te blijven stapelen” (interview B1).

In Frankrijk is de strijd tegen armoede en uitsluiting sinds de Wet van 1998 ter
bestrijding van sociale uitsluiting formeel gesproken “een nationale prioriteit voor
alle beleidsinitiatieven van de overheid”, die is gebaseerd op interministeriële
samenwerking en partnerschap. Er werd een specifieke instelling opgericht om
deze samenwerking tot stand te brengen, met name het Comité Interministériel de
Lutte contre l’Exclusion (Interministerieel Comité ter bestrijding van uitsluiting –
CILE). Dit Comité werd na de wet van 1998 opgericht, maar de leden kwamen pas
voor het eerst samen in juli 2004 en de tweede vergadering vond maar plaats in mei
2006 (voorbereiding van het NAP 2006-08) (DGAS, 2006). Een andere centrale actor
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bij de coördinatie van het beleid aangaande sociale uitsluiting is het DGAS. In over-
eenstemming met de nationale en Europese vereisten legt DGAS ontwerpen van het
NSR voor aan de betrokken actoren (in hoofdzaak CILE en CNLE).

Volgens sommige verantwoordelijken droegen de NAP’s/Insluiting bij tot de samen-
werking tussen de administraties zoals die is voorzien in de Wet van 1998, maar
deze samenwerking is nog steeds zeer beperkt. Zelfs de recente stroomlijning van
de OCM’s Pensioenen, Insluiting en Gezondheidszorg en langdurige zorg (2006),
die nu in hetzelfde NSR zijn ondergebracht, heeft tot nog toe niet geleid tot een
echte coördinatie tussen de administraties. Een actor uit de administratie verklaarde:
“uitwisselingen tussen deze OCM’s zouden interessant kunnen zijn, maar niemand
werd echt met de coördinatie belast en er is geen echte dialoog tussen de verant-
woordelijke ministeries. Zonder echte politieke wil is de kans klein dat het tot reële
coördinatie komt” (interview F4).

Kortom, er zijn onvoldoende elementen om aan te tonen dat de horizontale samen-
werking die door de Wet van 1998 aangaande sociale uitsluiting werd beoogd, op
een significante manier werd versterkt door de NAP’s/Insluiting; deze samenwer-
king in dat kader blijft in elk geval zeer beperkt. Aangezien het Franse NAP/Inslui-
ting door de meeste betrokken actoren louter wordt gezien als een beschrijvende
oefening en niet als een strategisch document, lijkt het moeilijk om er het nodige
elan aan te geven.

Betekent dit dan dat de OCM in Frankrijk geen enkele invloed heeft op de horizonta-
le beleidsintegratie? Dat is wellicht een voorbarige conclusie. Het ziet er inderdaad
naar uit dat de kruisbestuiving tussen het NAP/Insluiting en het nieuwe Franse
begrotingskader (Loi d’Orientation sur les Lois de Finances (LOLF) – Oriëntatiewet
financiële wetten) de horizontale samenwerking, aanzienlijk kan versterken. 

De LOLF vormt de nieuwe architectuur voor de Franse staatsbegroting en wordt
vaak als “revolutionair” bestempeld. Met de bedoeling om een aantal transversale
beleidsdomeinen aan te pakken (verkeersveiligheid, misdaadbestrijding, opwarming
van de aarde, ...), werden binnen de LOLF elf documenten inzake transversaal beleid
(Documents de Politique Transversale – DPT) opgesteld. Een van deze DPT’s
bevat, in één enkel document, alle geldelijke middelen van alle ministeries die mee-
werken aan de strategie ter bestrijding van armoede en uitsluiting. Dit “Transversale
beleidsdocument Sociale integratie (DPT Sociale integratie) werd opgesteld door
het hoger genoemde CILE, in 2004, en werd sinds 2006 jaarlijks gepubliceerd. Het
DGAS is belast met het beheer ervan. Het DPT Sociale integratie van 2006 beklem-
toont dat “de beslissing om een DPT Sociale integratie op te stellen, deel uitmaakt
van de transversale aanpak, die weliswaar zijn oorsprong vond in de wet van 29 juli
1998, maar met de invoering van het Nationaal Actieplan Sociale insluiting in 2003
werd aangevuld en uitgebreid”. Om tot enige consistentie te komen is de draagwijd-
te van het DPT Sociale integratie dezelfde als die van het NAP/Insluiting. Hetzelfde
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geldt voor de interne structuur van het DPT, die gebaseerd is op de drie gemeen-
schappelijke doelstellingen van het NAP/Insluiting (Ministère de l’Emploi, de la
Cohésion sociale et du Logement, 2005, pp. 7-8). 

Binnen het DGAS zien sommigen “het DPT als een manier om het beleid ter bestrij-
ding van de uitsluiting een grote zichtbaarheid te geven” (interview F4). Door de
interministeriële aard van het beleid ter bestrijding van uitsluiting te bevestigen en
kracht bij te zetten, laat de rechtstreekse link tussen het DPT en de NAP’s toe om de
strijd tegen armoede en sociale uitsluiting een nog grotere legitimiteit te verstrek-
ken. We merken hierbij op dat het (nationale) DPT in principe losstaat van de (Euro-
pese) OCM Sociale Insluiting, maar de auteurs van het DPT hebben ervoor gekozen
om beide formeel aan elkaar te koppelen: er wordt rechtstreeks naar de NAP’s ver-
wezen. Van toeval is hier geen sprake. Een Frans OCM-deskundige verklaarde het
volgende: “Door het werk dat rond indicatoren aan de gang is, door het belang dat
wordt gehecht aan ‘doelstellingen’ en het uitwerken van beleidsinitiatieven aan de
hand van programma’s, raken de Franse en Europese beheersmodellen in elkaar ver-
strengeld. De LOLF en het DPT zijn goede voorbeelden van een dergelijke kruisbe-
stuiving (Legros, 2006, p. 4). Bovendien zijn de rechtstreekse links die tussen het
DPT en de NAP’s worden gelegd, een vorm van legitimering van het DPT en de
nationale acties voor sociale insluiting.

Blijkbaar creëert de OCM, nu deze aan een nieuw nationaal financieel instrument
wordt gekoppeld, dus een nieuwe hefboom in Frankrijk. Deze hefboom zou aan-
zienlijke procedurele gevolgen kunnen hebben, zoals een grotere samenwerking
tussen de verschillende administraties (horizontale of sectoroverschrijdende beleids-
integratie). In België blijken de veranderingen inzake sectoroverschrijdende coördi-
natie beperkt te zijn tot het Waals en (vooral) Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor-
al omdat, door het schrijven van het NAP/Insluiting, de verschillen met de bestaan-
de horizontale coördinatie-inspanningen in Vlaanderen werden geëxpliciteerd.

2.2.3. Verticale beleidscoördinatie in gedecentraliseerde lidstaten
Hierboven werd vermeld dat de nieuwe Gemeenschappelijke doelstellingen aan-
gaande armoede en sociale uitsluiting (overeengekomen in 2006), de lidstaten ver-
zoeken om te “Zorgen voor een goede coördinatie van het sociale-integratiebeleid”
(CEG, 2005, p. 7). De oorspronkelijke Gemeenschappelijke doelstellingen (overeen-
gekomen in 2000) waren zelfs nog explicieter: ze vroegen de lidstaten om “met
inachtneming van de respectieve bevoegdheden de autoriteiten op nationaal, regio-
naal en lokaal niveau gezamenlijk te mobiliseren” (Raad van de EU, 2000, p. 9). Het
loont de moeite om na te gaan of deze eis in Frankrijk en België enige impact heeft
gehad op de coördinatie tussen de verticale bestuursniveaus.

De laatste fase van de decentralisering van het sociale beleid in Frankrijk werd in
2003 goedgekeurd en doorgevoerd in 2005. Op dat ogenblik werden de meeste
bevoegdheden op sociaal vlak naar de departementen overgeheveld. Zo behoren de
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financiering en het beheer van het gewaarborgd minimuminkomen (RMI) en andere
inkomensafhankelijke uitkeringen voortaan tot de bevoegdheden van de departe-
menten. De wet van 2004 betreffende de Lokale verantwoordelijkheden en vrijhe-
den (8) bevestigde de nieuwe taak van de lokale overheden, die sindsdien ook
belast zijn met de ontwikkeling van beleidsinitiatieven voor sociale actie en integra-
tie. De nationale staat behoudt voornamelijk de verantwoordelijkheden met betrek-
king tot “extreme uitsluiting”, zoals dringende huisvesting voor daklozen of asielzoe-
kers. Eveneens op het nationale niveau wordt beslist over de voorwaarden voor de
toekenning van de uitkeringen en over het bedrag daarvan. Ruimer genomen vervult
het nationale niveau de taak van “bewaker” van de sociale cohesie.

Na deze laatste decentraliseringsfase moest het nationale niveau op zoek naar een
nieuwe rol voor zichzelf, namelijk als ‘piloot’ van het sociale beleid; zo kwamen er
instanties en instrumenten als de Departementscommissies voor sociale cohesie
(opgericht in 2006), die een brede waaier van actoren op lokaal niveau moeten
coördineren (prefect, staatsvertegenwoordigers, ngo’s, familiefondsen, enz.). De
Chartes Territoriales de Cohésion Sociale (Territoriale handvesten voor sociale
cohesie) zijn daar een ander voorbeeld van: deze handvesten werden in 2004 in
opdracht van de prefecten gecreëerd en moeten een gezamenlijke regionale strate-
gie voor sociale cohesie mogelijk maken.

Ondanks deze inspanningen zijn de Departementscommissies en de Territoriale
Handvesten niet doeltreffend, aangezien heel wat actoren die erbij hadden moeten
worden betrokken, er de facto niet aan deelnemen (interview F4). In zekere zin zijn
deze moeilijkheden om de verticale coördinatie van het sociale-insluitingsbeleid in
Frankrijk te organiseren, makkelijk te begrijpen: sinds de (recente) decentralise-
ringswetten willen de Departementen gewoon de controle over hun eigen beleid in
handen houden en staan ze wantrouwig tegenover elke poging vanwege de centrale
overheid om haar wil aan hen op te leggen.

Maar hoe leggen we hier de link met de OCM? Eén ondervraagde formuleerde het
als volgt: “ten tijde van het tweede NAP in 2003 probeerden Franse actoren de
decentralisering van het sociale-insluitingsbeleid te vatten en door te voeren, en dus
werd het NAP in die tijd misschien als storend beschouwd” (interview EU2). Inte-
ressant is echter dat de nationale ambtenaren het NAP blijkbaar niet alleen zagen als
een stoorzender, maar ook als een kans om de rol van piloot te bevestigen, in het
bijzonder door bij de voorbereiding van het NAP lokale overheden te betrekken.
Wat de Territoriale handvesten voor sociale cohesie betreft bijvoorbeeld, bestond
de idee erin om een doelstelling uit het NAP te lichten die aansloot bij de lokale
bekommernissen, en om de lokale actoren dan te verzoeken om lokale acties voor
te stellen ter illustratie van deze doelstelling. Deze lokale voorbeelden, maar ook
voorstellen voor acties in de toekomst, zouden dan worden samengevoegd tot
“regionale NAP’s”. De Departementscommissies voor sociale cohesie worden door

(8) Wet nr. 2004-809 van 13 augustus 2004.
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de nationale overheid gedefinieerd als een instantie die “de prefecten een instru-
ment moet bieden om het sociale-insluitingsbeleid dat door de staat en de Europese
instellingen (NAP’s) wordt bepaald, te coördineren en op het niveau van de departe-
menten samenhangend te maken” (DGAS, 2006, p. 7).

Met andere woorden: DGAS liet zich door de OCM inspireren om zijn pas verwor-
ven taak op regionaal en departementsniveau te definiëren en uit te voeren. Een
Europese respondent legt uit: “De nationale administratie was zeer pragmatisch
toen ze probeerde het Europese proces te gebruiken in de context van het nationale
decentraliseringsproces, en wel met de bedoeling om een zekere mate van coördi-
natie mogelijk te maken. Dat wijst erop dat de OCM interessant kan zijn bij nationa-
le hervormingen, een gelegenheid kan zijn om te leren, of gewoonweg een belem-
mering” (interview EU2). Een andere actor verklaarde: “We hebben de methode
goed geïntegreerd en ze staat ons wel aan. Voor ons heeft de OCM zo goed als uit-
sluitend invloed op het besluitvormingsproces. We zijn erdoor geïnspireerd, de
OCM spoort met de nieuwe rol die we sinds het decentraliseringsproces voor ons-
zelf proberen te omschrijven […], stemt overeen met onze visie en helpt ons (inter-
view F4). Een werkgroep van de CNLE bevestigt in zijn rapport over “Aansturing en
opbouw van de strijd tegen sociale uitsluiting op Europees, nationaal en lokaal
niveau” dat de OCM als besluitvormingsproces een inspiratiebron is wanneer onder
meer wordt voorgesteld dat een nationale OCM wordt ontwikkeld om zo tot con-
vergentie van beleidsinitiatieven te komen (CNLE, 2006, p. 28).

Dit gezegd zijnde, het feit dat de nationale administratie probeerde om de OCM
(en meer bepaald de NAP’s) aan te wenden om haar eigen positie te verstevigen,
betekent nog niet dat ze daar tot nog toe succesvol in is geweest. “De departemen-
ten verzetten zich vaak tegen nationale inmenging, waarbij ze zich op het subsidiari-
teitsprincipe beroepen” (interview F4). Anderzijds ligt het niet in de cultuur van het
nationale niveau om met de lagere bestuursniveaus samen te werken in het besluit-
vormingsproces. Frankrijk heeft een lange geschiedenis als gecentraliseerde staat
met een sterke traditie van top-downbestuur. We citeren de woorden van een actor:
‘‘Frankrijk blijft erg gecentraliseerd. Voor het lokale niveau is het NAP een ‘Parijse’
onderneming’’ (interview F8).

Bekijken we dan nu die andere gedecentraliseerde lidstaat. In België was de evolutie
van gecentraliseerde naar federale staat het resultaat van een trapsgewijs proces dat
in 1970 op gang kwam. Belangrijk voor onze uiteenzetting is het feit dat de drasti-
sche hervorming van 1993 (die van België formeel een federale staat maakte) niet
alleen het federale niveau invoerde, maar ook de Gemeenschappen (9) en de
Gewesten (10), die het centrum verder uitholden (Hooghe, 2004). Hoewel de ver-
deling van machten en bevoegdheden uitermate complex is, kunnen we de inbreng
van de verschillende institutionele niveaus in het beleid voor sociale integratie als

(9) De Vlaamse, de Franse en de Duitstalige Gemeenschap.
(10) Vlaanderen, Wallonië en Brussel.
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volgt samenvatten: (A) de Federale staat komt tussenbeide voor kinderbijslag, socia-
le bijstand (niveau van de uitkeringen en voorwaarden voor ontvankelijkheid); (B)
de Gewesten komen tussenbeide betreffende het beleid voor huisvesting en werk-
gelegenheid; en (C) de Gemeenschappen komen tussenbeide voor persoonsgebon-
den materies, waaronder de tenuitvoerlegging van de sociale bijstand. Verticale
coördinatie van het sociale-insluitingsbeleid van elk van deze regeringen wordt
geformaliseerd door een Samenwerkingsakkoord (afgesloten in 1988), dat voorziet
in de oprichting van het hoger genoemde Steunpunt en de Interministeriële Confe-
rentie voor Sociale Integratie.

De vraag luidt dan: hoe wordt in een dergelijke complexe institutionele context de
input van de NAP’s georganiseerd? Bij haar beoordeling van de OCM’s Sociale Inslui-
ting en Pensioenen merkte de Europese Commissie op dat verschillende landen
(België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Ierland) er de nadruk op leggen dat ze voor-
deel haalden uit de reeds bestaande coördinatie- en overlegstructuren om hun NAP’s
voor te bereiden, en deze structuren in sommige gevallen verder uit te breiden. Zo
gebruikt België gefedereerde structuren, maar er werd een Werkgroep “Acties” en
een Werkgroep “Indicatoren” opgericht om het NAP voor te bereiden en te volgen
(CEG, 2006a, pp. 21-22). Hierbij merken we op dat deze Werkgroepen “Acties” en
“Indicatoren” worden voorbereid en voorgezeten door federale ambtenaren, respec-
tievelijk van de administraties Maatschappelijke Integratie en Sociale Zekerheid. Wat
de evaluatie van het beleid betreft, creëerde de federale administratie Maatschappe-
lijke integratie voor het NAP/Insluiting een specifiek online monitoringinstrument.
Daarenboven “stelde de federale administratie voor het recentste NAP/Insluiting de
3 prioriteiten voor die door het Europese niveau waren geïnspireerd. We hebben de
besluitvorming min of meer deze richting uit gestuurd en de vergaderingen in deze
zin voorbereid. Er was wel discussie over de redenen waarom andere prioriteiten
(bijvoorbeeld schuldenlast) niet in overweging werden genomen, maar uiteindelijk
aanvaardde iedereen ons voorstel” (interview B5). Tot slot is de federale administra-
tie tevens belast met de tweejaarlijkse conferentie waar de OCM en het NAP/Inslui-
ting met een brede waaier van actoren worden besproken. Recent kreeg deze confe-
rentie de vorm van een “intern-Belgische peer review” (zie hierna).

Deze nieuwe taak voor de federale administratie bleef bij de meeste actoren niet
onopgemerkt: “de Federale administratie Maatschappelijke Integratie volgt de rap-
porten over de implementatie op en coördineert het NAP. Op die manier kreeg het
federale niveau een beter overzicht van de beleidsinitiatieven van de Gewesten en
Gemeenschappen. Men zou kunnen spreken van een ‘licht sturingseffect’ of een
‘actievere coördinatie’ dan in het verleden. De houding van de Gewesten ten
opzichte van deze situatie varieert: soms zien ze het als een last, maar ze willen er
wel deel van uitmaken” (interview B4).

Aangaande de gekwantificeerde doelstellingen (targets) die voor het derde NAP
werden voorbereid, interpreteerde de federale administratie haar rol zeer ruim: “op
politiek niveau was België altijd al voorstander van deze targets, maar we slaagden
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er niet in om ze voor ons eigen NAP te ontwikkelen. De administratie moest daarom
haar verantwoordelijkheid opnemen en sneller gaan dan de politieke besluitvor-
ming. Tot voor kort wachtten we gewoon af, maar nu waren we genoodzaakt om
ons eigen voorstel uit te werken, gebaseerd op het werk van de Werkgroep Indica-
toren. We pasten een interne benchmarking toe zodat elk Gewest ten minste voor
een van de targets goed zou presteren. De dag vóór de afsluitende interkabinetten-
werkgroep stuurden we ons voorstel naar het kabinet. Het voorstel werd zonder dis-
cussie goedgekeurd en in het NAP opgenomen, we zijn niet eens zeker dat ze wel
weten wat ze hebben goedgekeurd” (interview B5).

Kort samengevat, in beide landen wordt het Europese niveau gebruikt om de coör-
dinatietaak van het federale niveau in een decentraliseringscontext uit te breiden.
Europa inspireert het nationale niveau, dat probeert een nieuwe bestuursrol te vin-
den, en rechtvaardigt zijn “nieuwe” potentiële rol ten overstaan van het lokale of
regionale niveau. In België zijn de gevolgen al voelbaar: de OCM Sociale Insluiting
moedigt de Gewesten, Gemeenschappen en de centrale regering aan om samen te
werken. Ten tweede blijken de Gemeenschappen en Gewesten een zekere autori-
teit inzake coördinatie en follow-up van de OCM te hebben gedelegeerd naar het
federale niveau. Ook al bestaat er niet één overkoepelende samenwerkingsstructuur
op het gebied van Europees sociaal beleid, toch blijkt de OCM de federale regering
en de federale besluitvormingsarena in het centrum te houden, zelfs op een beleids-
domein dat in zeer grote mate werd gedefederaliseerd (zie hierna). Deze bevinding
bevestigt de algemene conclusies van Beyers en Bursens (2006, p. 1073) dat de fede-
rale regering in België ten gevolge van de Europese integratie een invloedrijke actor
blijft, zelfs voor materies die niet tot haar bevoegdheden behoren. Daarenboven
wordt hun bevinding bevestigd dat uitgebreide (geen minimale) regionale bevoegd-
heden samenvallen met een hoog (niet laag) niveau van coöperatief gedrag in België
(ibid., p. 1074).

2.2.4. Monitoring van het armoedebeleid
Een procedureel gevolg van de deelname aan het NAP vloeit voort uit het feit dat
het sociale-insluitingsbeleid permanent wordt opgevolgd, zowel op Europees als op
nationaal niveau. We vermeldden eerder al dat de Federale administratie Maatschap-
pelijke Integratie in de OCM-context en voor het NAP/Insluiting een monitoringins-
trument creëerde. Het instrument bevat follow-upgegevens over alle maatregelen in
de NAP’s, op federaal, regionaal en gemeenschapsniveau. Tot op heden is informa-
tie over sommige maatregelen nog steeds schaars. Dit monitoringsysteem mag dan
al verre van perfect zijn, het oefent blijkbaar wel behoorlijk wat externe druk uit op
degenen die bij de beleidsvorming betrokken zijn: “het Europese proces is ons ijk-
punt, soms kunnen we zeggen ‘we moeten dit of dat doen’, bijvoorbeeld met
betrekking tot het bepalen van targets. Ook het ritme is belangrijk. We moeten wel
volgen: een plan opstellen, een beoordeling maken, monitoren, een nieuw plan
opstellen. Er wordt ons gevraagd waarom bepaalde dingen niet werden gereali-
seerd. De continuïteit van deze oefening mag niet worden onderschat, de OCM
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houdt zeer zeker onze aandacht vast en verkort de beleidscyclus, hoewel de politiek
nooit een rechte lijn volgt. […] Uiteraard kunnen we, met het oog op de Belgische
institutionele context, geen ‘oordeel vellen’ over de anderen, maar het blijft een
manier om elkaar te confronteren met de mate van vordering, of met de achter-
stand, van aangekondigde beleidsinitiatieven” (interview B4).

Een hoge ambtenaar van de Federale administratie Maatschappelijke Integratie
bevestigt: “Tot nog toe geven de bestaande instrumenten en instellingen (zoals het
Steunpunt) aanbevelingen, maar ze controleren zelden wat er qua beleid mee
gebeurt. Laat staan dat de regering zelf stilstaat bij wat werd gerealiseerd van de
beloften die ze heeft gemaakt. Deze nieuwe beleidsfase – monitoring en evaluatie –
werd in het Belgische sociaalbeleidsproces gecreëerd dankzij de OCM en het NAP.
Dit kunnen we nu bijvoorbeeld zeggen: ‘80% van alle maatregelen die in het NAP
2001-2003 werden aangekondigd, werd ook verwezenlijkt, 20% werd niet gereali-
seerd’. We zouden dit nu op een meer systematische manier willen doen en we heb-
ben het instrument om dit te doen, maar tot nog toe kampen we met zware techni-
sche gebreken” (interview B5).

Met andere woorden, sommige actoren hebben blijkbaar met succes de institutione-
le context aangepast om in het Belgisch beleid op het gebied van sociale integratie
een “evaluatiecultuur” in te voeren (Morissens et al., 2007b, p. 17). Ook al verhinde-
ren technische en andere obstakels nog steeds dat de tenuitvoerlegging van heel
wat maatregelen grondig wordt geëvalueerd, toch lijkt het erop dat de OCM op cog-
nitief vlak voor een grote verschuiving heeft gezorgd.

2.3. INDICATOREN: EU-SILC  EN DE UITBOUW VAN STATISTISCHE CAPACITEIT
Volgens Frank Vandenbroucke, een van de politieke architecten van de OCM Socia-
le Insluiting, vormen de indicatoren de eigenlijke lakmoesproef voor de politieke
bereidheid om zich met open coördinatie bezig te houden. Iedereen die lippen-
dienst bewees aan deze methode, zou zijn woorden in daden moeten omzetten
waar het gaat om de ontwikkeling van indicatoren (Vandenbroucke, 2001, p. 3). In
december 2001 keurde de Europese Raad van Laken 18 gemeenschappelijke indica-
toren inzake sociale uitsluiting goed. Met het stroomlijningsproces in 2006 werden
14 overkoepelende indicatoren goedgekeurd die de drie luiken van de OCM/SBSI
(Insluiting, Pensioenen, Gezondheidszorg en langdurige zorg) overspannen, alsook
11 (indicatieve) indicatoren die informatie verstrekken over de context, en een
afzonderlijke portefeuille van (primaire, secundaire en contextuele) indicatoren
voor elk luik (CEG, 2006b). Het ziet ernaar uit dat, ondanks de verschillende startpo-
sities, de betrokkenheid bij de Europese OCM in België en Frankrijk vergelijkbare,
en ingrijpende, gevolgen had. We nemen deze gevolgen onder de loep.

Op het einde van de jaren negentig werd de officiële statistische capaciteit in België
met betrekking tot armoede en sociale uitsluiting (zacht uitgedrukt) geconfronteerd
met enkele wezenlijke uitdagingen. Het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS)
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beschikte nauwelijks over enige kennis van zaken op dit vlak en was volledig afhan-
kelijk van twee universiteiten (Luik en Antwerpen), die de statistische informatie
bezorgden. De universiteiten verzamelden deze informatie via de jaarlijkse Panel
Studie van Belgische Huishoudens (PSBH). Belangrijk is dat deze universiteiten de
nationale panelgegevens van België aan EUROSTAT overmaakten. Deze laatste paste
dan de gegevens aan zodat ze voldeden aan de vereisten van en konden worden
opgenomen in de European Community Household Panel Study (ECHP) (11). Het
zou een understatement zijn te stellen dat het Belgisch Nationaal Instituut voor de
Statistiek en Eurostat op gespannen voet leefden: haast vijf jaar lang betwistte het
NIS, op basis van informatie van de universiteiten van Luik en (vooral) Antwerpen,
de geldigheid van de Belgische ECHP-gegevens, hoofdzakelijk wegens de door Euro-
stat gebruikte procedures voor het imputeren van de inkomsten. Van Belgische
zijde werd gesteld dat het statistisch instituut van de Commissie mede daardoor het
armoederisico in België behoorlijk overschatte (CSB, 2002), wat tot verwarring en
scherpe nationale debatten leidde: afhankelijk van de bron die werd gebruikt, pres-
teerde België in vergelijking met andere landen ergens tussen “uitstekend” en
“matig”. Nog belangrijker is dat er geen overeenkomst bestond over de evolutie van
de armoedesituatie op lange termijn: volgens de berekeningen van Eurostat nam de
armoede met de tijd af, terwijl de Belgische panelgegevens net het tegenovergestel-
de aantoonden. Kortom, België stond rond de eeuwwisseling tegenover een twee-
voudige uitdaging: een zwakke officiële statistische capaciteit en omstreden indica-
toren op het gebied van armoede en sociale uitsluiting.

Tijdens de tweede helft van 2001 veranderde de situatie aanzienlijk, omdat het toen
goedgekeurde Communautair Actieprogramma ter Bestrijding van de Sociale Uitslui-
ting de discussies over EU-SILC, een nieuw statistisch instrument dat vanaf 2003 de
ECHP-studie zou vervangen, nieuw leven inblies (Europees Parlement en Raad van
de EU, 2002). In die periode baanden de technische problemen inzake de sociale
statistische capaciteit in België zich een weg naar het politieke niveau. Een van de
topprioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de EU in 2001 (Belgisch Voor-
zitterschap van de EU, 2001, pp. 23-31) bestond er immers in om tot een overeen-
komst te komen aangaande gemeenschappelijke indicatoren voor sociale insluiting
(12). Daarom was het voor de Belgische voorzitter van de Raad van de EU (Sociale
Zaken), minister Frank Vandenbroucke, ondenkbaar dat zijn land niet in staat zou
zijn om deel uit te maken van het nieuwe statistische instrument dat de kern zou
vormen voor indicatoren inzake sociale insluiting.

Bijgevolg gaf Vandenbroucke zijn kabinet de opdracht om de situatie zo snel moge-
lijk op te lossen. Ondanks de inspanningen die in 2001 en 2002 zowel op politiek
als op technisch niveau werden geleverd, bleven de geschillen tussen het Nationaal

(11) Hoewel in op twee na alle landen ECHP-surveys werden uitgevoerd op basis van de geharmoni-
seerde ECHP-vragenlijst, kwamen de ECHP-gegevens in sommige landen van bestaande nationale
panels (Marlier et al., 2007, p. 62).
(12) Het Belgisch Voorzitterschap van de EU gaf opdracht tot een diepgaand methodologisch onder-
zoek over dit specifieke thema (zie Atkinson et al., 2002).
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instituut voor de statistiek en Eurostat voortduren en de situatie werd zelfs nog
erger. Als gevolg daarvan werd de technische discussie een echt politiek probleem.
Drie redenen kunnen hiervoor worden aangehaald. Ten eerste bevestigde de Com-
missie op het einde van 2002 dat de structurele indicatoren inzake sociale cohesie
van het “Voorjaarsverslag” van 2003 zouden bestaan uit een selectie van de indicato-
ren van Laken. Met andere woorden, indien België de nationale ECHP-gegevens zou
blijven aanvechten (en blokkeren), zou het land de enige lidstaat zijn geweest met
alleen maar “ontbrekende waarden” in het Voorjaarsverslag met betrekking tot de
indicatoren voor sociale insluiting. Ten tweede deed het geschil met Eurostat stilaan
twijfels rijzen over de vraag of België werkelijk in staat zou zijn om vanaf het begin
deel te nemen aan de gentleman’s agreement tussen zes lidstaten (13) (en Noorwe-
gen) om vanaf 2003 EU-SILC te lanceren, nog voor deze tot alle lidstaten zou wor-
den uitgebreid (Marlier et al., 2007, p. 62). Ten derde zou het voor België, indien er
aangaande indicatoren voor armoede en sociale uitsluiting geen overeenkomst werd
bereikt, zeer moeilijk zijn geworden om de indicatoren van Laken te gebruiken in
het Nationale Actieplan Sociale Insluiting van 2003, terwijl het andere lidstaten
ertoe had aangezet om precies dat te doen.

Gevolg was dat zowel de Vice-premier (die tevens Minister van Sociale Integratie
was) als de Minister van Sociale Zaken hun kabinetsleden de opdracht gaven om tij-
dens de tweede helft van 2002 de discussies en onderhandelingen tussen Eurostat
en de bevoegde Belgische autoriteiten op te drijven. In november 2002 kwam men
tot een compromis, waarna de Belgische ECHP-gegevens werden vrijgegeven (14).
Op institutioneel niveau besloot het Nationaal instituut voor de statistiek naar aanlei-
ding hiervan om zijn eigen statistische capaciteit op te drijven zodat het verzamelen
van sociale gegevens door het NIS zelf kon worden georganiseerd, zoals op dit ogen-
blik ook het geval is. Het engagement voor de OCM/SBSI had dus een ingrijpende
invloed op de opbouw van statistische capaciteit in België. 

Maar het indicatorenverhaal gaat nog verder. Een voorbeeld is de verhoging van de
Inkomensgarantie voor Ouderen – de “IGO” – vanaf december 2006. Voormalig Bel-
gisch Minister van Pensioenen Bruno Tobback verklaart: “Soms kan de OCM nuttig
worden toegepast in het nationale debat. Zo wettigden we de verhoging van de IGO
door erop te wijzen dat de uitkeringsbedragen onder de Europese armoederisicogrens
lagen” (interview B6). Een andere respondent bevestigt het potentieel van dit legiti-
meringsinstrument: “Armoedeorganisaties zullen de maatregel om het minimuminko-
men voor ouderen te verhogen tot de Europese armoedenorm volop uitbuiten.
Dezelfde redenering zou immers ook voor andere doelgroepen kunnen worden
gevolgd […]. We stonden versteld toen we constateerden dat dit argument in het
NAP/Insluiting was opgenomen (interview B3). Volgens de adjunct-kabinetschef van
de Belgische Minister voor Sociale Integratie kreeg de Europese armoederisicogrens
een breder mobiliserend karakter: “De norm is nu algemeen aanvaard en vormt een 

(13) België, Denemarken, Griekenland, Ierland, Luxemburg en Oostenrijk.
(14) Na de herberekeningen van Eurostat daalde het Belgische armoederisicocijfer met maar liefst 2%.
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doorslaggevend argument bij de begrotingsonderhandelingen […]. Om te bepalen of
mensen recht hebben op gratis juridische bijstand, is de Europese armoedenorm
ook een relevant criterium geworden. Verwijzingen naar Europese normen, en EU-
SILC berekeningen, komen in beleidsdiscussies en -documenten frequent voor”
(interview B4).

Frankrijk verkeerde, toen overeenstemming werd bereikt over de indicatoren van
Laken, duidelijk in een andere startpositie met betrekking tot het verzamelen van
sociale indicatoren. De nationale statistische capaciteit op sociaal domein was al
goed ontwikkeld. Een indicatorendeskundige (geen Fransman!) stelt: “Frankrijk is
een van de Europese landen met het waardevolste statistische systeem” (interview
EU4). Wat de ontwikkeling van sociale indicatoren betreft, zijn er wel discussies
over de definitie van bepaalde indicatoren, maar algemeen erkend zijn de compe-
tenties van het Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
(Nationaal Instituut voor statistiek en economische studies – INSEE, Ministerie van
Economie, Financiën en Werkgelegenheid), de Direction de la Recherche, des Etu-
des, de l’Evaluation et des Statistiques (Directie Onderzoek, Studies, Beoordeling
en Statistieken – DREES) en de Direction de l’Animation de la Recherche, des Etu-
des et des statistiques (Directie Organisatie van onderzoeken, studies en statistieken
– DARES) (15).

Niettemin zouden we ten onrechte aannemen dat de Franse betrokkenheid bij het
indicatorenluik van de OCM geen gevolgen heeft gehad voor dat land. Volgens de
voormalige Directeur van DREES heeft het vastleggen van de (herziene) indicatoren
van Laken de nationale statistische capaciteit van Frankrijk nog versterkt. “Het
gewicht van de Europese vereisten geeft ons een drukmiddel om het statistische sys-
teem verder te ontwikkelen. Het verklaart tevens waarom met sommige sociale indi-
catoren op nationaal niveau steeds meer rekening wordt gehouden. We verbeterden
onze nationale analyse: zo wordt in de armoedeanalyse momenteel rekening gehou-
den met de fiscale stimulans, waar tevoren geen rekening mee werd gehouden en
waar Europa invloed op heeft gehad” (interview F6). Een lid van de Subgroep Indi-
catoren van het Comité voor Sociale Bescherming licht nader toe: “Netwerking en
uitwisselingsmogelijkheden met andere landen, behoren zeker tot de voornaamste
verklaringen voor onze inzet in het proces” (interview F2).

Het Europese niveau wordt op nationaal niveau ook gebruikt om de harmonisering
van nationale indicatoren in de hand te werken. In Frankrijk ontbreekt het aan cohe-
rentie tussen indicatoren die in verschillende contexten en instanties worden
gebruikt. Verschillende armoede- en uitsluitingsindicatoren worden gebruikt of voor-
gesteld in het NAP/Insluiting, het DPT, het Socialecohesieplan of door de lokale over-
heden. Het Observatoire National de la Pauvreté et de l’Exclusion Sociale (ONPES –
Nationaal observatorium voor armoede en sociale uitsluiting) werd in 1998 opgericht

(15) Zie bijvoorbeeld de Baromètre des Inégalités et de la Pauvreté (Barometer voor ongelijkheden
en armoede – BIP40): http://www.bip40.org/fr/.
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naar aanleiding van de Wet op de sociale uitsluiting. In haar Jaarverslag 2005-06 stel-
de deze organisatie voor om te beginnen met het gebruik, op nationaal niveau, van
elf ‘gemeenschappelijke indicatoren’ gebaseerd op de indicatoren van Laken
(ONPES, 2006, pp. 51-52). Sindsdien heeft het CILE de CNLE verzocht om samen
met het ONPES en andere betrokken instellingen te beslissen over een lijst van
gemeenschappelijke indicatoren (CILE, 2006, p. 15). Tot nog toe is die lijst er niet
gekomen.

Tot slot werpen we een blik op de impact die de OCM heeft gehad op het Franse
debat over een belangrijke indicator, namelijk de indicator die de monetaire armoe-
derisicogrens aangeeft. In Frankrijk bedraagt de officiële armoedenorm 50% van het
mediane inkomen, tegenover 60% op Europees niveau (Eurostat). Sinds enkele jaren
weigert Frankrijk officieel om zijn armoedenorm op de Europese af te stellen, maar
nu komt er beweging in het debat. Het gebruik van de indicatoren van Laken in de
nationale context zoals die door het ONPES werd voorgesteld (zie vorige paragraaf),
houdt in dat de 60%-norm, en niet langer die van 50%, zou worden gebruikt. De
CNLE moet zijn standpunt over deze kwestie nog bepalen, maar het CILE heeft al
beslist om in het toekomstige NAP/Insluiting de Europese Armoederisicogrens over
te nemen (CILE, 2006, p. 15). Voor het ogenblik neemt INSEE beide armoedenor-
men op in zijn publicaties.

In een notendop: het statistische luik van de OCM Sociale Insluiting versterkte de
statistische capaciteit van zowel België als Frankrijk, ook al hadden beide landen
heel verschillende startposities. Het is dan ook geen verrassing dat een groot deel
van de ondervraagden wijst op de actieve rol van de Franse en Belgische delegaties
in de subgroep “Indicatoren” van het Comité voor Sociale Bescherming; beide dele-
gaties spannen zich, net als de Luxemburgse delegatie, bijzonder in om hun voor-
keur ingang te doen vinden in de Europese besluitvorming (te uploaden).

2.4. KWANTITATIEVE DOELSTELLINGEN: CREATIEVE TOE-EIGENING IN BELGIE, DOOR-
SIJPELING IN FRANKRIJK
Streefdoelen (targets) vormen de “kwantificering” van de Gemeenschappelijke doel-
stellingen. In de eerste ronde van de NAP’s/Insluiting, die in 2001 werden voorge-
legd, nam slechts een minderheid van de (destijds) 15 lidstaten dergelijke targets
op. Hier kwam verandering in nadat de Europese Raad van Barcelona in maart 2002
uitdrukkelijk een politieke impuls had gegeven opdat de streefdoelen in de volgen-
de ronde van de NAP’s/Insluiting een grotere rol zouden spelen (Europese Raad,
2002). Er waren echter wel uitzonderingen. Voor de meeste Europese partners was
het inderdaad een verrassing dat België geen gekwantificeerde doelstellingen
opnam in zijn NAP/Insluiting voor 2003 (CEG, 2004, p. 43). Per slot van rekening
was België een van de meest uitgesproken aanhangers van targets en zeker ook een
van de architecten van dit deel van de conclusies van de Europese Raad van Barcelo-
na. Vanuit een Belgisch standpunt was het misschien niet zo verrassend dat,
ondanks de lippendienst die werd bewezen aan het belang van targets, deze niet in
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de tweede ronde van de NAP’s waren opgenomen. De reden hiervoor is in feite heel
eenvoudig: er kon geen politieke overeenkomst worden bereikt over de targets en
dat heeft alles te maken met de werking van het subsidiariteitsprincipe binnen de
Belgische context. 

De uitoefening van bevoegdheden wordt in de Belgische institutionele context
immers bemoeilijkt door het feit dat zelfs op domeinen met subnationale bevoegd-
heden, de kaderregelgeving vaak federaal blijft (Hooghe, 2004). Een voorbeeld kan
dit illustreren: federale en regionale autoriteiten hebben bevoegdheden op het
gebied van huisvesting – prijsbepaling en fiscale stimulansen zijn een federale kwes-
tie, kwaliteitsnormen worden regionaal opgelegd (Groenez en Nicaise, 2004, p. 11).
Met andere woorden, om gekwantificeerde doelstellingen op het vlak van sociaal
beleid af te spreken, moeten vijf verschillende regeringen, die op gelijke voet staan
(de federale regering is niet superieur ten opzichte van de subnationale niveaus),
unaniem hun zegen geven.

Voor sommigen was het dan ook een behoorlijke verrassing dat België in het recent-
ste Nationale Actieplan voor Sociale Inclusie 2006-2008 voor elk van de beleidsprio-
riteiten een brede waaier van kwantitatieve doelstellingen voorstelde. Het is de eer-
ste keer dat België zich er formeel toe verbindt om op dit beleidsdomein expliciete
targets te formuleren. Nog belangrijker is het feit dat deze ook enkele van de “inge-
wikkeldste” beleidsdomeinen dekken, gezien de interne verdeling van de hoger
genoemde bevoegdheden. Zo zijn “Belgische” streefdoelen opgenomen met betrek-
king tot huisvesting en onderwijs, domeinen die in hoofdzaak tot de subnationale
bevoegdheden behoren, maar waar de federale betrokkenheid aanzienlijk is. We
moeten erop wijzen dat het NAP/Insluiting algemene “Belgische” en geen subnatio-
nale streefdoelen bepaalt. Hoe belangrijk het is dat de “Belgische” streefdoelen op
subnationale bevoegdheden van toepassing zijn, kan niet worden overschat: los van
het feit dat “het de eerste keer is dat België zich er formeel toe verbindt om uitdruk-
kelijke targets te formuleren met betrekking tot de strijd tegen armoede” (interview
B5), is het alom bekend dat het nastreven van deze nationale streefdoelen alleen
mogelijk is als de regionale beleidsinitiatieven beter worden gecoördineerd, wat
gezien de institutionele context niet zo evident is.

Volgens de Voorzitter van het Vlaams Netwerk, dat een steeds grotere rol speelt bij
de voorbereiding van het NAP/Insluiting (16), is er geen sprake van toeval: “Het
Netwerk heeft erop aangedrongen dat er een overeenkomst zou worden bereikt
over streefdoelen op beleidsdomeinen met gedeelde bevoegdheden, aangezien pre-
cies voor die beleidsdomeinen patstellingen ontstaan door het gebrek aan coördina-
tie (interview B3). Met andere woorden, gekwantificeerde doelstellingen in goed
gekozen beleidsdomeinen vormen nu een bijkomend strategisch argument om deze
beleidsdomeinen beter te coördineren tussen de verschillende bestuursniveaus.

(16) Met name via de Werkgroep “Acties”, waarin verschillende stakeholders en deskundigen verte-
genwoordigd zijn en die samen met de Werkgroep “Indicatoren” het NAP/Insluiting voorbereidt.
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Anderzijds blijken de regio’s en de federale regering naar aanleiding van het vastleg-
gen van deze targets een levendige belangstelling aan de dag te leggen voor wat de
andere entiteiten op het beleidsdomein in kwestie aan het doen zijn. Allicht heeft
dit te maken met het besef dat, als de andere entiteiten hun subnationale streefdoe-
len niet halen, dat impliceert dat het nationale streefdoel eveneens wordt gemist.

Sommige sleutelactoren die bij de OCM Sociale insluiting zijn betrokken, zien nu al
de impact van deze streefdoelen. Zo stelde de nationale coördinator van het Belgi-
sche NAP: “Wat sociale huisvesting betreft, beklemtoont het Nationale Actieplan
duidelijk dat er meer sociale woningen moeten komen. Na de aanbevelingen van de
Europese Commissie aan België, in het Gezamenlijk verslag, werd sociale huisves-
ting een discussiethema in Vlaanderen. De Minister voor huisvesting (Marino Keu-
len) werd ondervraagd door de media, de sector, het Vlaamse Parlement: ‘wat wilt u
doen om, zoals u in het Plan hebt aangekondigd, de sociale huisvesting uit te brei-
den?’” (interview B5).

Maar België was niet de enige lidstaat die afkerig stond tegenover het bepalen van
targets. Eigenlijk werden er in de Franse OCM officieel nooit nationale kwantitatie-
ve doelstellingen goedgekeurd. Het NAP 2003-05 bevatte enkele (minimale) streef-
doelen, maar in het NAP/Insluiting 2006-2008 werd daar weer van afgestapt (PNAI,
2003, p. 117). Het DPT wilde eveneens een aantal streefdoelen invoeren, maar men
is hier nog niet toe gekomen. Een werkgroep van de CNLE verwierp in 2005 zelfs
de idee van nationale kwantitatieve doelstellingen op het vlak van armoede en socia-
le uitsluiting; daarbij werd hoofdzakelijk gewezen op de praktische moeilijkheden
(indicatoren voor monetaire armoede bijvoorbeeld zijn pas 2,5 jaar na het jaar in
kwestie bekend) (IGAS, 2006, p. 312). Om het ontbreken van nationale targets in
Frankrijk te verklaren wezen enkele ondervraagde actoren tevens op het feit dat het
moeilijk is om een armoedecijfer of kinderarmoedecijfer beleidsmatig te beïnvloe-
den. De manier waarop veranderingen in deze indicatoren moeten worden geïnter-
preteerd, is eveneens problematisch. Een stijging van het armoedecijfer kan bijvoor-
beeld worden beschouwd als het gevolg van een ondoeltreffend overheidsbeleid of
kan worden gekoppeld aan de nood aan meer middelen (interview F6). “We kunnen
beter de indicatoren analyseren en van elkaar loskoppelen om de oorzaken te begrij-
pen, in plaats van targets te bepalen. Waartoe dienen deze targets als we niet weten
hoe we ze kunnen beïnvloeden?” (interview F6).

Een andere verklaring voor deze tegenstand tegen het bepalen van streefdoelen
houdt verband met het decentraliseringsproces. Zoals we al uitlegden, werden de
meeste verantwoordelijkheden op het gebied van armoedebestrijding onlangs
(2003) naar het lokale niveau overgeheveld. De moeilijke en onduidelijke verhou-
ding tussen het nationale en lokale niveau verklaren ongetwijfeld mee waarom het
zoveel moeite kost om streefdoelen af te spreken. Volgens het jaarverslag van de
IGAS zouden nationale streefdoelen op basis van lokale indicatoren een manier zijn
om de spanningen tussen beide niveaus te doen afnemen. Dat zou echter veronder-
stellen dat er een echt raadplegingsproces komt, wat niet bepaald in de lijn ligt van
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de Franse traditie. Samen met de gemeenschappelijke streefdoelen zouden dan ook
gemeenschappelijke lokale indicatoren moeten worden ontwikkeld. Maar tot nog
toe werden deze indicatoren niet gedefinieerd en er bestaat dus geen informatiesys-
teem dat vergelijkbare gegevens op het lokale niveau verstrekt (IGAS, 2006, pp.
322-24).

En toch wordt beleidsvoering aan de hand van targets, zoals die op Europees niveau
wordt gestimuleerd, stilaan op het Franse nationale niveau ingevoerd. Volgens het
NAP 2006-08 besliste het CILE in 2006 om een aantal streefdoelen en indicatoren
vast te leggen om de vorderingen in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting te
evalueren. Het CILE rechtvaardigt dit door naar de Lissabonstrategie te verwijzen
(CILE, 2006, p. 14). Eind 2006 had men aan deze streefdoelen moeten beginnen
werken (CEG, 2006b, p. 17), maar dit heeft nog geen concrete resultaten opgele-
verd. We merken hierbij op dat Hirsch in het Nationale Engagement om armoede uit
de wereld te helpen, een gekwantificeerde doelstelling voorstelt: in vijf jaar tijd de
armoede met eenderde doen afnemen (Haut Commissaire, 2007). Een ondervraagde
actor vertelde ons: “Dit is een uitstekend voorbeeld van een totaal nieuwe cultuur in
Frankrijk die in ruime mate afkomstig is van het Europese niveau” (interview F8). 

2.5. PEER REVIEWS: LEREN VAN ANDEREN EN “SPIEGELEFFECT”
Beoordeling onder gelijken of peer review zou centraal moeten staan in het OCM-
leerproces. Deze wederzijdse leerprocessen zijn gebaseerd op de systematische eva-
luatie van goede praktijken en de beoordeling van geselecteerde beleidsinitiatieven
of institutionele afspraken opgenomen in het NAP/Insluiting van de lidstaten (ÖSB
Consulting, 2007). Sinds 2004 bespreken verschillende lidstaten en Europese verte-
genwoordigers, NGO-leden en onafhankelijke deskundigen zeven of acht keer per
jaar de goede praktijken of hervormingen die door een gastland worden voorgesteld. 

Door aan peer reviews mee te werken socialiseren de actoren en kunnen ze “goede
praktijken” leren van andere landen. Deze mechanismen kunnen, theoretisch
althans, de aanleiding vormen voor procedurele en zelfs substantiële nationale veran-
deringen. Nochtans leert ons onderzoek dat de peer reviews voornamelijk worden
beschouwd als een zaak voor specialisten en deskundigen. Sommige Franse onder-
vraagden menen dat peer reviews nuttig zouden kunnen zijn, maar dat de resultaten
ervan onvoldoende worden verspreid (interview F12). Een collega-ambtenaar
beaamt: “de peer reviews moeten verbeterd worden. Academici en wij [de experten]
weten wat peer reviews zijn, maar zelfs dan zijn we er vaak niet mee vertrouwd, de
resultaten worden te weinig verspreid” (interview F15). Een vertegenwoordiger van
een ngo verwoordde het probleem als volgt: “Wij deden niet mee. Tijdens de eerste
jaren waren we niet uitgenodigd. Toen verzochten ze ons om deel te nemen, wat we
nu altijd doen. Om aan peer reviews mee te kunnen werken, moet je deel uitmaken
van de netwerken, zodat je weet dat het bestaat” (interview F7).
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We merken tegelijkertijd op dat de peer reviews ten minste één interessant en tege-
lijkertijd niet-bedoeld gevolg hebben. De Franse strijd tegen armoede wordt vaak
beschreven als een uitermate gecompliceerd domein waarbij tal van actoren betrok-
ken zijn, de verdeling van bevoegdheden zeer ingewikkeld is en de beleidsinitiatie-
ven sectoraal, gespecialiseerd en opgesplitst zijn (Palier, 2005, p. 307). Om gemak-
kelijker te kunnen vergelijken bereidde het DGAS in het kader van een peer review
een document voor waarin het beleidsdomein van de nationale strijd tegen uitslui-
ting wordt voorgesteld (DGAS, 2006). Sommige actoren vertelden ons dat dit de
gelegenheid was om voor het eerst alle actoren in de nationale arena, alsook hun
taken en het beleid waarvoor ze verantwoordelijk waren, te identificeren. “De peer
reviews van de OCM hielpen ons om het overheidsbeleid te verduidelijken, om een
duidelijker beeld te krijgen van de actoren, acties, programma’s en doelstellingen”
(interview F1). Met andere woorden, de noodzaak om het nationale systeem aan
anderen voor te stellen, wat onontbeerlijk is om te kunnen vergelijken, leidt tot een
“spiegeleffect”: wie het nationale domein voor anderen uiteenzet, krijgt een duide-
lijker inzicht in zijn eigen praktijken.

Ook al ontstaat bij sommigen de indruk dat peer review slechts weinig invloed
heeft, toch wordt een meer systematische vergelijking met andere landen door de
meeste actoren genoemd als een van de belangrijkste bijdragen van de Europese
oefening: “We kijken nu altijd naar waar de buren mee bezig zijn” (interview EU15).
Actoren zijn zich steeds meer bewust van de beleidsinitiatieven, praktijken en pres-
taties in andere landen. Deze vergelijkingen kunnen – door socialiseren en van
elkaar leren – bijdragen tot cognitieve en zelfs beleidsverschuivingen. Maar volgens
minstens één actor “gebruiken actoren die nationale initiatieven willen legitimeren
de vergelijking [met andere landen, BV-MPH] eerder op politieke wijze, als hef-
boom. Er wordt niet zozeer vergeleken om echt iets te leren over de manier waarop
het nationale beleid kan worden gewijzigd” (interview EU 5).

De Belgische actoren bevestigen over het algemeen de zienswijzen van de Franse
actoren. Tegelijkertijd vormt de peer review, zoals deze in België wordt geïnterpre-
teerd, een treffend voorbeeld van herziening van de institutionele context van de
OCM: de Europese “manier van doen” in de context van peer reviews lijkt in België
te leiden tot een intern leerproces tussen bevoegde besluitvormingsniveaus.

De nationale coördinatoren van het Belgische NAP zien de interregionale uitwisse-
lingen toenemen en verwijzen naar “een soort intern-Belgische OCM”, die wordt
aangevuld door een groter aantal informele contacten tussen ambtenaren van regio-
nale en federale administraties (interview B5). Verder zijn er een aantal voorbeelden
van bewust van elkaar leren, tussen de regio’s. Hier is de invloed van de EU voel-
baar. In het Steunpunt (17) wisselen de regio’s ook standpunten uit tussen ambtena-
ren, maar dit was eerder praktisch en gebeurde niet zo vaak; de bedoeling was om
specifiek met de doelgroep te werken. De meer gecoördineerde werkwijze tus-

(17) Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting.
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sen de regio’s en het federale niveau vloeide voort uit de Werkgroep “Acties”, die
van start ging om het NAP voor te bereiden” (interview B2). De Voorzitter van het
“Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen” beaamt: “dat de
regio’s elkaars beleid bespreken, is een nieuw kenmerk van de Belgische sociale
politiek” (interview B3).

De adjunct-kabinetschef van de Belgische Minister van Maatschappelijke Integratie
werpt een licht op de huidige mechanismen van het interne leerproces: ‘‘de Vlamin-
gen zien wat de Walen in hun Plan zetten en vragen zich af waarom ze niet iets
gelijkaardigs zouden kunnen doen. In principe zou dit ook kunnen zonder de OCM,
maar het aantal plaatsen waar een ruimere blik op het hele land en uitwisseling van
ideeën mogelijk zijn, wordt steeds schaarser. Het is van belang dat we ze goed vast-
houden, zeker nu dit proces duidelijk verder wordt uitgediept: eerst werd alle ener-
gie gestopt in het neerschrijven van de details van het proces, maar nu duidelijker is
wie de actoren zijn, krijgen ze een zekere legitimiteit. Bijgevolg is er nu meer ruimte
voor substantiële discussies, we kunnen wat kritischer zijn ten opzichte van elkaar
nu we elkaar kennen en weten wat we kunnen verwachten. We hoeven elkaar niet
te beoordelen, maar kunnen elkaar wel vertellen wat we goed vinden en wat we
minder goed vinden. Dit is nu mogelijk omdat de mensen zich veiliger voelen, we
hebben geleerd om elkaar te vertrouwen’’ (interview B4).

Met andere woorden: terwijl wederzijds leren vaak wordt geciteerd als een poten-
tieel effect van OCM, heeft het er alle schijn van dat de OCM de Belgische en Franse
actoren toelaat om te leren over hun eigen praktijken (“spiegeleffect”). In België
brengt participatie in de NAP’s een cognitieve verschuiving teweeg naar interne
peer review. Het belang daarvan kan in de huidige politieke en institutionele con-
text van België niet worden overschat.

3. SAMENVATTING EN CONCLUSIES

We begonnen dit hoofdstuk met te wijzen op de tegenstrijdige bevindingen in de
recente literatuur over de doeltreffendheid van de OCM’s. We namen als hypothese
aan dat deze verwarrende resultaten in ruime mate kunnen worden toegeschreven
aan het feit dat er geen eensgezindheid bestaat over het analytische instrumentari-
um dat zou moeten worden gebruikt voor een degelijke beoordeling van de doel-
treffendheid van de OCM. De gedetailleerde analyse van de gevolgen van de OCM
Sociale Insluiting (18) in België en Frankrijk bevestigt deze hypothese: indien de
maatstaf “verandering van regelgeving” is (bv. veranderingen in de wetgeving), dan
bevestigt ons onderzoek de bevindingen van de eerder “kritische” tak van de OCM-
literatuur (Citi en Rhodes, 2007): de impact van de OCM is uitermate beperkt. Als
men bereid is om bij het meten van de doeltreffendheid van de OCM niet alleen de
veranderingen in regelgeving te beschouwen, dan is het bijzonder misleidend om
op dit proces het label “praat voor de vaak” te kleven.

(18) Of, nauwkeuriger gezegd: het luik sociale insluiting van de gestroomlijnde OCM Sociale Bescher-
ming en Sociale Insluiting.104
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We hebben inderdaad twee soorten van effecten geïdentificeerd die geloofwaardig
aan de OCM kunnen worden toegeschreven. Eerst en vooral – en dit is wellicht het
minst verrassend – heeft de OCM Sociale Insluiting in België en Frankrijk geleid tot
procedureverschuivingen in het sociale-insluitingsbeleid. We onderscheiden vier
categorieën. 

Ten eerste de “rationalisering” van de het beleid: de Belgische betrokkenheid bij de
OCM Sociale Insluiting betekende een mijlpaal voor de statistische capaciteit in dat
land, maar versterkte deze ook in Frankrijk. Deze OCM speelde tevens een cruciale
rol bij het op gang brengen van een cultuur van monitoring en evaluatie van het
sociale insluitingsbeleid in België, droeg bij tot een grotere coherentie van de natio-
nale armoede-indicatoren in Frankrijk, alsook het beter identificeren van de nationa-
le actoren en beleidsinitiatieven in dat land. Ten tweede is er de “verticale coördina-
tie”: meewerken aan de OCM versterkt de samenwerking tussen de (autonome)
regio’s in België en geeft het federale niveau een grotere coördinatierol (bv. bij het
afspreken van nationale targets voor regionale bevoegdheden). Deze grotere vertica-
le coördinatie leidde ook tot een voorzichtig maar beduidend interregionaal leerpro-
ces (tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel). De derde categorie van procedurele
gevolgen is de “betrokkenheid van de actoren”: participatie in deze OCM heeft
ertoe geleid dat de betrokkenheid van de ngo’s in het Belgisch sociale-insluitingsbe-
leid werd versterkt en geïnstitutionaliseerd, vooral dan in Wallonië. Voor Frankrijk
stelden we geen gelijkaardig effect vast. “Horizontale coördinatie” is het vierde pro-
cedurele effect: we konden vaststellen dat er dankzij de OCM in twee van de Belgi-
sche Gewesten (Wallonië en Brussel) een grotere sectoroverschrijdende coördinatie
werd geïnitieerd en dat in Frankrijk dankzij de documenten voor transversaal beleid
(DPT) voor sociale insluiting een reëel coördinatiepotentieel is ontstaan (dat echter
nog niet werd geconcretiseerd). Deze documenten wijzen op een kruisbestuiving
tussen de nieuwe architectuur van de Franse staatsbegroting (LOLF) en het
NAP/Insluiting.

Verrassender is wellicht het feit dat onze empirische studie even duidelijke aanwij-
zingen oplevert van substantiële veranderingen in het sociale-insluitingsbeleid,
zowel in België als in Frankrijk. We brengen deze onder in twee categorieën. 

Ten eerste de “politieke veranderingen”: participatie in de OCM maakte dat het
thema armoede in België en in Frankrijk hoger op de politieke agenda kwam te
staan, en zorgde ervoor dat in het Franse sociale-insluitingsbeleid meer klemtoon
werd gelegd op activering. Bovendien verschafte deze methode in beide landen,
maar het duidelijkst in België, troeven tijdens begrotingsonderhandelingen (bv. legi-
timeren van een aanzienlijke stijging van het minimuminkomen voor ouderen). Ten
tweede, “cognitieve verschuivingen”, die nog moeilijker zijn op te sporen. Toch
konden we aantonen dat de OCM Sociale Insluiting in België en in Frankrijk kinder-
armoede als een nieuw thema op de politieke agenda plaatste, ook al stuitte dit in
beide landen oorspronkelijk op sterke tegenkanting. Verder werden de nationale
beleidsmakers op het vlak van sociale integratie, door aan deze OCM deel te nemen,
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overtuigd van het nut om kwantitatieve doelstellingen (targets) te bepalen – expli-
ciet in België en voor een groot deel “verborgen” in Frankrijk. Ten slotte vormde de
OCM Sociale Insluiting in Frankrijk de inspiratiebron op basis waarvan de Franse
nationale administratie haar nieuwe (coördinatie-)rol herdefinieerde in een context
van decentralisering.

De empirische vaststellingen laten ook toe te begrijpen hoe “harde” sociale politiek
door deze “zachte” Europese processen kan worden bijgestuurd. Veruit het krach-
tigste mechanisme van de OCM is het “hefboomeffect”: actoren eigenen zich op een
creatieve wijze de verschillende instrumenten uit de OCM-gereedschapskoffer toe
om hun persoonlijke voorkeuren te legitimeren. Dit is het geval voor de gemeen-
schappelijke doelstellingen (bv. het gebruik van het thema kinderarmoede, in Bel-
gië en Frankrijk, om acties te wettigen die op andere doelgroepen gericht zijn); het
NAP/Insluiting (bv. om in België een grotere participatie van de ngo’s te eisen); de
targets (als een manier om de federale regering in België een grotere coördinatierol
te geven); de indicatoren (om te beklemtonen dat de nationale prestaties al bij al
niet zo denderend zijn; of nog: om de statistische capaciteit te verbeteren); en de
peer reviews (als een manier om gebreken in het beleid aan het licht te brengen in
vergelijking met andere lidstaten). Hoewel de actoren in België en in Frankrijk van
de peer review gebruik maken, is dit duidelijk het instrument in de OCM-gereed-
schapskoffer dat het minst als hefboom wordt gebruikt.

Een tweede mechanisme waarlangs de OCM een invloed uitoefent op het Franse en
Belgische beleid, is “beleidsleren”: in het empirische gedeelte gaven we voorbeel-
den van “spiegeleffecten”, bijvoorbeeld Franse actoren die dankzij de peer reviews
de volledige mozaïek van nationale actoren, hun taken en verantwoordelijkheden
“ontdekken”. Zo ook leerden Belgische beleidsmakers dat specifieke aspecten van
de kinderarmoedeproblematiek over het hoofd werden gezien. Wat we echter nog
het minst hadden verwacht, is dat het leerproces (bv. met betrekking tot de beleids-
overschrijdende coördinatie of de betrokkenheid van de ngo’s) in België nu plaats-
vindt tussen de regio’s, en wel als gevolg van de Europese verplichtingen om regel-
matig verslag uit te brengen. Dit leidde ertoe dat het wederzijdse vertrouwen tussen
de actoren langzaam maar zeker toenam.

Een derde en laatste mechanisme dat de hierboven genoemde effecten verklaart, is
“externe druk”, die over het algemeen absoluut niet als “zacht” wordt ervaren. We
hebben aangetoond hoe de actoren staan tegenover de sterke Europese druk om
kinderarmoede als een prioriteit op te nemen, om het sociale insluitingsbeleid met
de nodige ernst te monitoren, om een brede waaier van actoren bij het proces te
betrekken, en om ambitieuze en gekwantificeerde nationale targets te bepalen. 

Kunnen we aan de hand van deze bevindingen ook conclusies trekken over de rand-
voorwaarden voor een doeltreffende OCM? Eerst en vooral blijkt uit onze analyse
hoe belangrijk het is om de effectiviteit van de OCM te beschouwen als wederzijdse
beïnvloeding (en niet als eenzijdige impact). Denken we bijvoorbeeld aan de
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“impact” van de OCM Sociale Insluiting op de uitbouw van de Belgische statistische
capaciteit: deze is in grote mate het resultaat van het feit dat België, toen het EU-
voorzitter was (in 2001), de indicatoren van Laken succesvol “verkocht” aan de
Europese partners (uploading). Hetzelfde geldt voor de “impact” van de OCM op de
nieuwe klemtoon die in Frankrijk werd gelegd op actieve integratie; om dit te begrij-
pen moeten we kijken naar de sleutelrol die Frankrijk in 2000 speelde bij het bepa-
len van de Gemeenschappelijke doelstellingen voor deze OCM. Met andere woor-
den: blijkbaar hangt de “impact” van de OCM in de eerste plaats af van de betrok-
kenheid bij (en dus het engagement voor) de besluitvorming op Europees niveau.

Dit brengt ons bij een tweede conclusie: onze analyse toont aan dat de nationale
invloed van de OCM grotendeels losstaat van het feitelijke welslagen van de oor-
spronkelijke inspanningen van een lidstaat om de Europese besluitvorming te beïn-
vloeden (uploading). Denk maar aan de verdere verdieping van de betrokkenheid
van ngo’s in België naar aanleiding van de OCM, ondanks het feit dat de vereisten op
Europees niveau en de Belgische praktijken al ruimschoots op elkaar waren afge-
stemd. Hierdoor ontstaan twijfels aangaande het nut van het “fit/misfit”-paradigma
om de nationale aanpassingsdruk te verklaren als gevolg van Europese softlaw-initia-
tieven. Hiervoor kunnen we enkele verklaringen aanhalen: (1) misschien maken
actoren, wanneer ze hun voorkeuren naar het Europese niveau uploaden, een ver-
keerde inschatting van de mate waarin het Europese en nationale beleid al dan niet
op elkaar zijn afgestemd (bv. België kwam tot de vaststelling dat het toch geen erg
goede leerling was als het om betrokkenheid van de actoren ging); (2) in de periode
tussen het beïnvloeden van de Europese scène (uploading) en het vertalen ervan
naar de nationale context (downloading) kan een (radicaal) nieuwe situatie ont-
staan (bv. de decentralisering in Frankrijk); (3) het uploaden lukt nooit perfect (bv.
hoewel Frankrijk een dominante rol speelde bij het bepalen van de Gemeenschap-
pelijke doelstellingen, moest het land toch nog een compromis, met daarin “actieve
integratie”, aanvaarden); (4) hoe beperkt de misfit tussen de EU en de nationale
context ook is, de nationale actoren kunnen deze als een hefboom gebruiken om
nationale veranderingen af te dwingen, en dat doen ze ook (bv. kinderarmoede:
eerst werd dit thema naar de nationale arena’s gekatapulteerd, maar later namen
deze nationale arena’s het thema zelf over). 

Een derde conclusie is dat de nationale gevolgen van de OCM niet door de institutio-
nele situatie worden gedetermineerd. Enerzijds leiden verschillende institutionele
situaties tot vergelijkbare effecten: denk maar aan de significante gevolgen die de
OCM had op de uitbouw van de statistische capaciteit in België en Frankrijk,
ondanks de totaal verschillende uitgangspositie van deze landen in dit verband.
Anderzijds haalden we tal van voorbeelden aan waarbij vergelijkbare institutionele
situaties tot opmerkelijk verschillende effecten leidden. In een context van decen-
tralisering van het sociale-insluitingsbeleid in Frankrijk en België reageerden de
nationale en regionale beleidsmakers van beide landen zeer uiteenlopend op de
OCM Sociale Insluiting (een grotere federale coördinatierol in België en een verwer-
ping, voorlopig althans, van een “Parijse” rol in Frankrijk). Nog een voorbeeld: de
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grote betrokkenheid van de ngo’s in België én Frankrijk in de periode vóór de OCM,
met later een grotere betrokkenheid door de OCM in België tegenover een status-
quo in Frankrijk.

Een vierde conclusie heeft betrekking op de toekomst van de OCM: hoewel geen
van de Belgische of Franse actoren die we ondervroegen, stelde dat de OCM een
revolutie met zich meebracht voor het nationale sociale beleid, zien vooral de Belgi-
sche actoren het als een steeds belangrijker en nuttiger instrument voor de nationa-
le beleidsvorming. Franse actoren vinden dat ook, zij het in mindere mate. In het
nationale armoedebeleid naar de OCM Sociale Insluiting verwijzen is zeer gebruike-
lijk, in België (Vlaams Actieplan, nationale streefdoelen voor sociale insluiting,
beleidsplannen van lokale Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn, enz.) en
gebeurt frequent (maar minder vaak) in Frankrijk (Engagement National contre la
Pauvreté, Grenelle d’Insertion, LOLF/DPT). In zulke omstandigheden is het waar-
schijnlijk dat feedbackmechanismen tussen het nationale en Europese niveau garant
staan voor de voortzetting van deze OCM, niet als een “papieren tijger”, maar als
een effectief werkinstrument (dat nochtans door sommige academici al meermaals
bij het oud ijzer is gezet). Er blijkt echter één conditio sine qua non voor te zijn.
Het feit dat de Franse ambtenaren, ngo-vertegenwoordigers en politici doorgaans
minder gunstig staan tegenover de OCM, heeft blijkbaar veel te maken met de posi-
tie ervan in de nationale arena van het sociale-insluitingsbeleid. Hoewel het gedeelte
Sociale insluiting van het NSR in beide landen grotendeels een opsomming is van
beslissingen die al werden genomen, is er een noemenswaardig verschil in de
manier waarop deze documenten werden opgesteld. Het belangrijkste verschil is
dat deze rapporten in België door het politieke niveau (“kabinet”) worden gecoördi-
neerd, terwijl deze in Frankrijk vooral door de administratie worden beheerd. Ook
de vergaderingen van het Comité voor Sociale Bescherming worden in Frankrijk op
het administratieve niveau voorbereid, terwijl er in België doorgaans een of meer
politieke vertegenwoordigers bij betrokken zijn. De politieke betrokkenheid bij de
OCM nog versterken lijkt een cruciale voorwaarde te zijn om de OCM doeltreffen-
der te maken, en voort te zetten.

Dit gezegd zijnde, onze empirische analyse van de werking van de OCM Sociale
Insluiting heeft aangetoond dat de OCM zeer zeker veel meer is dan een uitstalraam.
Door mechanismen als hefboomwerking, beleidsleren en externe druk draagt de
OCM, althans in sommige lidstaten, bij tot betekenisvolle procedurele en substantiële
veranderingen. Deze effecten zijn het resultaat van processen van wederzijdse (en
geen eenzijdige) beïnvloeding tussen de Europese en nationale context en ze zijn
verschillend van, en betekenisvoller dan, wat we vanuit een wetgevingsperspectief
zouden kunnen verwachten. De OCM heeft duidelijk meer tanden gekregen dan
sommigen hadden verwacht.

____________
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Het Belgisch model van sociale zekerheid. Een kritische appreciatie
door Jef Van Langendonck

De sociale zekerheid is in België gesticht op het einde van de Tweede Wereldoorlog,
als een samenhangend model in de Bismarckiaanse traditie, met eigen originele
accenten en eigenaardigheden. Henri Fuss kon het destijds in een artikel in een
Amerikaans tijdschrift een “Belgisch model” noemen. Sindsdien is dit uitgebreid met
nevenconstructies voor de zelfstandigen en voor de niet-actieven en werden de aan-
palende regimes voor de diverse categorieën van het overheidspersoneel inge-
palmd, wat aan het geheel een disparaat karakter heeft gegeven. De crisis van de
jaren tachtig heeft dit onevenwichtige gebouw nog eens zwaar door elkaar geschud.
Het is zwaar geteisterd door een vloedgolf van programmawetten en andere “wet-
ten houdende diverse bepalingen”, die overal gaten geslagen en wrakhout achterge-
laten hebben. Zoals het er nu uitziet kan het bezwaarlijk als een “model” beschre-
ven worden, dat zou verdienen door anderen nagevolgd te worden.

Er zijn twee belangrijke pogingen gedaan om eenheid in het stelsel te brengen en
het aan de veranderende tijdsomstandigheden aan te passen. In 1950 reeds werd
aan een Rijkscommissaris, de heer Henri Fuss, en een Adjunct-Rijkscommissaris, de
heer Walter Leën, de opdracht gegeven een algehele hervorming van de sociale
zekerheid voor te stellen. En in 1984 werd een Koninklijke Commissie opgericht
voor de codificatie, harmonisering en vereenvoudiging van de sociale zekerheid “in
het kader van de algemene hervorming van die wetgeving”, onder voorzitterschap
van de professoren Roger Dillemans en Pierre Vandervorst. Geen van beide pogin-
gen heeft enig resultaat opgeleverd, hoe interessant vele van de gedane voorstellen
ook mochten zijn.

Het “Belgisch stelsel” kan dan ook moeilijk met één woord gekarakteriseerd wor-
den. Het is heterogeen en disparaat van uitzicht. Het is tegelijkertijd gekenmerkt
door conservatisme en door vernieuwing, door traditionalisme en door eigenheid,
met enkele verrassende eigen originaliteiten, die soms opvallende verdienstelijke
creaties zijn, maar die soms tot het domein van de “Belgenmoppen” moeten gere-
kend worden.

De auteur geeft hier geen beschrijvend overzicht van het Belgisch stelsel in zijn
geheel. Zijn bedoeling is alleen de kenmerkende elementen van het stelsel in het
voetlicht te plaatsen, en er de verdiensten en soms de onaangepastheden van te
onderlijnen. 
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The Belgian social security model. A critical appreciation
by Jef Van Langendonck

In Belgium, the social security system was established at the end of World War II, as
a coherent model in the Bismarck tradition, with its own original accents and
quirks. Henri Fuss, at the time, was able to refer to it in an American magazine as a
“Belgian model”. Ever since, it has been expanded with parallel constructions for
the self-employed and for the non-active. The adjacent regimes have been claimed
for the various categories of government personnel. As a result, the entire system
has taken on a disparate character. The crisis of the 1980s shook this unbalanced
building to its core. It has been heavily affected by a flood wave of programme laws
and other “laws holding various provisions”, which have breached it in several
places and have left wreckage in their wake. In its present situation, it can hardly be
referred to as a “model”, which merits being followed by others. 

Two important efforts have been made to restore a sense of unity in the system and
to adapt to changing times. In 1950 already, a Government Commissioner (Mr Henri
Fuss) and a Deputy Government Commissioner (Mr Walter Leën) were commis-
sioned to propose a thorough reform of the social security system. And in 1984, a
Royal Commission was established for the coding, harmonization and simplification
of social security “in the frame of the general reform of this legislation”, chaired by
Professor Roger Dillemans and Professor Pierre Vandervorst. Neither of these
attempts yielded a result, regardless of how interesting the proposals made were.

The “Belgian system” is hard to characterize with one word. It is heterogeneous and
disparate. At the same time, it is conservative and innovative, traditional and comes
with its own quirks, with a number of surprising original aspects. At times, the latter
may be surprisingly praiseworthy creations. Sometimes, they can be classified in the
category of “Belgian jokes”.

The author does not aim to provide a descriptive overview of the Belgian system as
a whole. His goal is merely to highlight the characteristic elements of the system
and to emphasize the system’s non-conformist aspects.

*
*     *
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‘Harde’ nationale politiek en ‘zachte’ Europese samenwerking. Heeft open coör-
dinatie (dan toch) tanden gekregen?
door Marie-Pierre Hamel en Bart Vanhercke

Recente “beoordelingen” van verschillende OMC’s hebben dit coördinatieproces
afgedaan als zijnde “retorisch en goedkoop gepraat” dat “afstandelijk en irrelevant”
is, of dat, erger nog, een “modieus afleidingsmanoeuvre” vormt. De auteurs zijn het
niet eens met deze visie over de OMC als schoonheidswedstrijd en ze leveren empi-
risch bewijs dat de OMC Sociale bescherming en Sociale insluiting in België en
Frankrijk steeds meer als “hefboom” wordt aangewend. Dit hefboomeffect wordt
meer bepaald door middel van 5 mechanismen omgezet: (1) rationalisering van de
beleidsvormen (bv. een beoordelingscultuur op gang brengen) (2) horizontale coör-
dinatie (bv. tussen en binnen de administraties), (3) verticale coördinatie (bv. nau-
were samenwerking tussen de autonome gewesten en een grotere invloed van de
federale overheid), (4) wettiging (bv. door onderhandelingsargumenten te onder-
bouwen) en (5) participatie (bv. grotere betrokkenheid van basisorganisaties en vak-
bonden). Dit artikel illustreert echter ook dat er tussen België en Frankrijk, maar
ook tussen de beleidsdomeinen (sociale inclusie, pensioenen) verschillen zijn in de
uitwerking van deze mechanismen. De auteurs verklaren deze verschillen door te
verwijzen naar uiteenlopende institutionele contexten die een invloed hebben op
de mate waarin de kernactoren kiezen voor de OMC en in staat zijn om deze te “vatten”.
Anderzijds houdt de impact van de OMC duidelijk verband met de mate waarin de
binnenlandse actoren (al dan niet) in staat waren om in de eerste plaats het Europe-
se besluitvormingsproces te beïnvloeden (“uploading”). Zij besluiten dat de OMC
dan misschien wel (nog) geen schokkende invloed heeft op het nationale socialebe-
leidvormingsproces in België en Frankrijk, maar er zijn doorslaggevende empirische
bewijzen (gebaseerd op een veertigtal diepgaande interviews met nationale en
Europese kernactoren) dat het wordt gebruikt en door vele betrokken actoren als dusdanig
wordt beschouwd als een steeds belangrijker instrument voor nationale besluitvorming.

The OMC and domestic social policymaking in Belgium and France: window
dressing, one-way impact, or reciprocal influence?
by Marie-Pierre Hamel and Bart Vanhercke

Recent ‘assessments’ of different OMCs have dismissed these coordination process-
es as ‘rhetoric and cheap talk’ which appear ‘remote and irrelevant’, or worse, a
‘fashionable red herring’. The authors take issue against this view of the OMC as
window dressing and provide empirical evidence that the Social Protection and
Social Inclusion OMC is increasingly used as a “leverage”, both in Belgium and
France. This leverage effect is translated, more particularly, through the following 5
mechanisms: (1) rationalisation of policies (eg. initiating an evaluation culture) (2)
horizontal coordination (eg. between and within administrations), (3) vertical coor-
dination (eg strengthening of cooperation between autonomous Regions and

119



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2008

increased influence of the federal administration), (4) legitimation (eg to underpin
bargaining arguments) and (5) participation (eg increased involvement of grass root
organizations and trade unions). However, this article will also illustrate that these
mechanisms play out rather differently in Belgium and France, as well as between
policy areas (social inclusion, pensions). The authors will explain these differences
by referring to varying institutional contexts that influence the degree in which key
actors choose and are able to ‘seize’ the OMC. On the other hand, the impact of the
OMC is clearly related to the degree in which domestic actors have been able (or
not) to influence the EU decision-making process in the first place (‘uploading’).
They conclude that the OMC may not be shaking national social policymaking in
Belgium and France (yet), but there is strong empirical evidence (based on some 40
in-depth interviews with key national and EU actors) that it is being used, and is per-
ceived as such by many actors involved, as an increasingly important tool in the
domestic policymaking toolkit.

____________
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