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GEZOCHT: EENVORMIGHEID INZAKE SOCIALE
BESCHERMING IN DE OVERHEIDSDIENSTEN*

DOOR JEAN JACQMAIN

Gewoon hoogleraar, Rechtsfaculteit, Université Libre de Bruxelles 

A schemer, no doubt, he was, but he sche-
med (…) to do good. What nobler end could
a man scheme for? Yet it is perilous to sche-
me at all.
Lytton Strachey, Queen Victoria

Het “sociaal ambtenarenrecht”, als we het bestaan ervan dan al willen erkennen, is
ontstaan als een oefening in vergelijkend recht: hoe verlopen de arbeidsverhoudin-
gen in de openbare sector in vergelijking met de privésector? De vergelijking diende
evenwel al gauw te worden geïnternaliseerd aangezien er – op basis van een een-
voudige vaststelling in dit stadium – nagenoeg in alle overheidsdiensten statutaire
personeelsleden en met een arbeidsovereenkomst in dienst genomen personen
werkzaam zijn (1). Dat is het uitgangspunt van de onderhavige bijdrage.

1. EEN NEPSCHANDAAL: UITEENLOPENDE SITUATIES

Twee jonge vrouwen, allebei pas afgestudeerd als rechtsstudente, worden door het-
zelfde ministerie (of dezelfde FOD, voor wie meer van letterwoorden houdt) in
dienst genomen en in dezelfde juridische dienst tewerkgesteld. Enkele tijd later zijn
beide vrouwen zwanger. Na de bevalling hebben beiden recht op hetzelfde zwan-
gerschapsverlof. Maar de ene krijgt van de tewerkstellende overheid gewoon haar
loon verder uitbetaald, de andere krijgt een vergoeding van haar ziekenfonds uit
hoofde van (en tegen de tarieven van) de moederschapsverzekering. De ene is een
statutair, de andere een contractueel personeelslid. “Ingewikkeld, absurd en discri-
minerend,” zegt de volkswijsheid en menig besluitvormer is bereid zich deze volks-
wijsheid eigen te maken.

* De onderhavige studie is een bijdrage – herwerkt op 1 april 2008 – aan de XIXe “Journées juridi-
ques Jean Dabin”, die op 15, 16 en 17 december 2005 werden gehouden en gewijd waren aan de
60e verjaardag van de sociale zekerheid in België en aan de 60e verjaardag van de RSZ; aangezien de
aktes van deze Dagen maar niet verschijnen, hebben we het nuttig geoordeeld om ze ter kennis te
brengen van de lezers van het Belgisch Tijdschrift, zoals ook reeds werd gedaan voor de inleidende
rapporten en de algemene conclusies (zie Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2007/2).
(1) Over het aldus samengevatte concept, zie Jacqmain, J., Droit social de la fonction publique –
Chronique de jurisprudence, C.D.P.K., p. 427 e.v., 2001.
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Verkeerde analyse, als er al van een analyse sprake kan zijn. Het administratief recht
wemelt van reglementaire en zelfs wettelijke bepalingen die het statuut vooropstel-
len als de normale manier om in de overheidsdiensten arbeidsplaatsen te voorzien,
en die de arbeidsovereenkomst als een uitzondering beschouwen (2). Bovendien
verklaart de overheid in elk intersectoraal akkoord aan de vakbonden hoezeer ze
gehecht is aan de statutaire betrekking als prioriteit. Hoe is het dan mogelijk dat de
hoger genoemde anekdote niets weg heeft van een statistisch voorval?

Het is er overigens ook geen. Op verzoek van de representatieve vakorganisaties
stelde de FOD Personeel en Organisatie (het Federaal Ministerie van het Openbaar
Ambt, voor de lezers die onbewust bij de “pre-copernicusterminologie” zijn geble-
ven) onlangs een opmerkelijk uitgebreid, nauwkeurig ... en naïef document op (3),
dat als model zou kunnen (moeten?) dienen voor alle andere overheden. Hieruit
blijkt dat het federaal administratief openbaar ambt (FOD’s, wetenschappelijke
instellingen, openbare instellingen van sociale zekerheid en andere instellingen van
openbaar nut) op 1 december 2004 26% contractuelen telt. Het percentage varieert
naargelang van de niveaus, maar bedraagt 21% op niveau A (universitairen) en bij
deze laatste fractie is 53% een vrouw (terwijl bij de 79% statutairen van hetzelfde
niveau, er slechts 32% vrouwen zijn).

Nu is het maar te hopen dat deze bewonderenswaardige inspanning die bij het inza-
melen en analyseren van gegevens werd geleverd, zal leiden tot een werk waarin
even vastberaden naar oorzaken wordt gezocht. Wat de genderdimensie betreft,
gaat de oververtegenwoordiging van vrouwen in de contractuele tewerkstelling
gepaard met een andere, niet minder recente vaststelling (4), namelijk dat zowel de
vrouwelijke kandidaten als de vrouwelijke laureaten voor een statutaire betrekking
bij de selecties ondervertegenwoordigd zijn: een vermoeden van discriminatie lijkt
onweerlegbaar. Wat het kwart uitzonderingen op de regel betreft, wordt de rituele
verklaring van de politieke besluitvormers – “voor dringende behoeften zijn de pro-
cedures veel te log” – zeer ijl wanneer Selor zich laat voorstaan op zijn doelmatig-
heid; tot het overtuigende bewijs van het tegendeel is geleverd, ligt de voornaamste
verdienste van de contractuele indienstneming in de ogen van diezelfde politieke
figuren in het ontbreken van garanties voor de objectiviteit die met statutaire
indienstneming gepaard moet gaan (5).

(2) Zie Jacqmain, J., Droit social de la fonction publique, Presses universitaires de Bruxelles, ed.
2008-09.
(3) FOD P&O, Kadaster van het contractueel personeel binnen het federaal administratief open-
baar ambt, 2005.
(4) Zie Hondeghem, A. e.a., Studie naar de gelijkheid van mannen en vrouwen in het federaal
openbaar ambt, Leuven, Instituut voor de Overheid (K.U.L.), 2004.
(5) Zie Jacqmain, J., Statutaires et contractuels: le Graal de l’égalité?, in Delpérée, F. (dir.), Les agents
contractuels dans la fonction publique régionale, Bruylant, Brussel, p. 178, 1997.
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Kortom: indien de overheid in de overheidsdiensten twee tewerkstellingswijzen
naast elkaar laat blijven bestaan, hoeft niemand er verontwaardigd over te zijn dat
ook de juridische redeneringswijzen die deze kenmerken, blijven bestaan – inclusief
op het vlak van sociale bescherming (6).

2. ONVERMIJDELIJKE VERSCHILLEN

We geven een korte samenvatting, zodat de lezer kan oordelen.

De vooruitgang van het sociaal recht, gestimuleerd door de internationale dimensie
ervan (conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie, het Europees sociaal
handvest, communautaire richtlijnen), heeft er uiteindelijk toe geleid dat de statutai-
re band wordt erkend als een vorm van arbeid in loondienst als alle andere. Daarvan
getuigen bepaalde recente administratieve teksten, zoals het Koninklijk besluit tot
bepaling van de algemene principes van het statuut van de rijksambtenaren die van
toepassing zijn op het personeel van de diensten van de Gemeenschaps- en Gewest-
regeringen, besluit dat werd genomen op basis van artikel 87, § 4 van de Bijzondere
wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (de huidige versie van dit
KB dateert van 22 december 2000 en is de derde in negen jaar tijd).

Toch heeft het nog steeds zin om er opnieuw op te wijzen dat de benoeming van
een ambtenaar, volgens het klassieke concept, betekent dat hij in dienst treedt van
het openbaar gezag, waaraan hij tijdens zijn actieve bestaan al zijn krachten moet
wijden. Daaruit volgt op natuurlijke wijze dat de overheid zich er als tegenprestatie
daarvoor toe verbindt hem, als een uitgesteld loon, een rustpensioen te verstrekken
waarvoor hij niet heeft moeten bijdragen en dat strikt persoonlijk is: deze filosofie
vormt de kern van de wet van 21 juli 1844 (7).

Uit datzelfde concept vloeit ook het concept van de administratieve stand voort, in
zijn normale vorm: de dienstactiviteit (de overige twee, non-activiteit en disponibili-
teit, zijn slechts beperkte uitzonderingen). Indien de risico’s van het bestaan (sociale
risico’s, in sociale zekerheid) de betrokkene tijdelijk verhinderen om zijn/haar taken
uit te voeren (arbeidsongeschiktheid, moederschap) en voor zover de afwezigheid
niet extreem lang duurt, lijkt het redelijk dat de overheid hem of haar beschouwt als
zijnde in dienstactiviteit en dan ook de wedde die eruit voortvloeit, blijft uitbetalen.
Het systeem van verlofkapitaal – dat, wanneer het is opgebruikt, leidt tot de over-

(6) Zoals we vaak hebben gedaan, blijven we de terminologie gebruiken van Janvier, R., Sociale
bescherming van het overheidspersoneel, die Keure, Brugge, 1990.
(7) In ruil waarvoor de latere invoering van een overlevingspensioenstelsel gefinancierd door de per-
soneelsleden en de vaststelling van een bovenmatige bijdragevoet van 7,5% zullen leiden tot een blij-
vende omzeiling, aangezien de Schatkist het overschot van deze bijdrage recupereert om het rust-
pensioen van deze zelfde personeelsleden te financieren ...
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stap naar disponibiliteit en eventueel vroegtijdige pensionering – vormt het compro-
mis dat de budgettaire houdbaarheid van het systeem waarborgt. We komen later
(infra 3) terug op de bescherming van het moederschap.

Verlies van werk – althans als collectief gevolg van beheersbeslissingen of wisselvallig-
heden die de werkgevers treffen – lijkt in principe uitgesloten door het stabiliteits-
beginsel dat inherent is aan het statuut (maar zie infra, 4.1.1. over de beperkingen
van dit beginsel ten overstaan van individuele hypothesen).

A contrario, aangezien de contractuele bezetting in overheidsdiensten veronder-
steld wordt een uitzondering te zijn, wordt de aard van de werkgever irrelevant en
voor de drie hoger genoemde risico’s (ouderdom, arbeidsongeschiktheid, werkloos-
heid) zien we niet waarom de betrokken personen anders zouden moeten worden
behandeld dan in de privésector. De onbestendigheid van de aanwerving staaft
uiteraard de analyse.

Om diezelfde reden van onbestendigheid worden overigens personen die met een
tijdelijk statuut worden aangeworven (in het onderwijs en bij de lokale overheden;
we behandelen verder (infra 5), de “managers”), ook onderworpen aan het stelsel
van de loontrekkenden.

3. EEN REDELIJKE SAMENBRENGING?

De voorafgaande opsomming maakt geen gewag van een aantal takken van de socia-
le zekerheid (8); in dit opzicht is het ambtenarenstelsel ook van toepassing op de
contractuelen – om goede of slechte redenen.

De gecoördineerde wetten van 19 december 1939 staan toe dat de centrale overheid
zicht onttrekt aan het betalen van bijdragen aan het stelsel en zelf de kinderbijslag
betaalt aan haar personeelsleden. Aangezien de uitkeringen “volgens de tarieven en
voorwaarden” van de gecoördineerde wetten worden toegekend (gelet op de beperk-
te bijzonderheden van het KB van 26 maart 1965), is het belangrijkste gewaarborgd,
ook al lijdt het algemene solidariteitsprincipe daaronder, en begrijpen we niet waar-
om voor de contractuelen andere regels van toepassing zouden moeten zijn.

We wijzen er ook op dat de werkgevers uit de openbare sector die zelf de kinderbij-
slag aan hun personeelsleden betalen, voortaan de gegevens die op hen betrekking
hebben, moeten invoeren en up-to-date houden in het “Kadaster van de kinderbij-

(8) We verwijzen terloops naar het lot van de ziekteverzekering, het enige stelsel van de sociale
zekerheid voor loontrekkenden waaraan ook de vastbenoemde statutaire personeelsleden zijn onder-
worpen. Het hoeft geen betoog dat het voorwerp ervan absoluut geen enkele eigenheid vertoont die
zou hebben gerechtvaardigd dat een eigen dispositief zou worden ontwikkeld voor de overheids-
diensten – met uitzondering van de NMBS – waar, zoals op zoveel domeinen, de wet van 23 juli 1926
baanbrekende vooruitblikken mogelijk had gemaakt; en van de krijgsmacht, waarvan we de bijzon-
derheden hier niet kunnen uiteenzetten.
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slag”, dat door de RKW wordt bijgehouden (art. 33 van de programmawet van 20
juli 2006). Indien zij deze verplichting op 1 oktober 2008 niet zijn nagekomen,
betaalt de Rijksdienst de bijslag in hun plaats (art. 101, lid 3, 9° van de gecoördi-
neerde wetten, toegevoegd door art. 28 van de programmawet van 27 april 2007).

Op lokaal vlak is de RSZPPO in de plaats gekomen van de vroegere specifieke uitkerings-
kas. Ook in dat verband kan kritiek worden geleverd op het feit dat de werkgevers
een gunstigere bijdragevoet kennen dan in het algemene stelsel, maar over de gelijk-
vormige behandeling van statutairen en contractuelen valt niets op te merken.

Iedereen weet dat België zich van de meeste Europese landen onderscheidt door
het feit dat de jaarlijkse vakantie deel uitmaakt van een socialezekerheidsstelsel,
geregeld door de gecoördineerde wetten van 28 juni 1971, die de overheidsdien-
sten uit hun toepassingsveld uitsluiten omdat ze onder een ander stelsel vallen. Dit
werd volgens de reglementaire weg ontwikkeld en vertoont, wat het vakantiegeld
en de vergoeding van de afwezigheden (“enkelvoudig vakantiegeld” in de privésec-
tor) betreft, vrijgevigere aspecten dan de gecoördineerde wetten (ook al zijn bij de
verplichte omzetting van de communautaire richtlijn 93/104, nu 2003/88 en vervol-
gens de laattijdige ratificatie van Overeenkomst nr. 132 van de Internationale
Arbeidsorganisatie (9), leemtes opgedoken die maar niet opgevuld geraken).

Uiteraard is de discrepantie tussen de stelsels groot voor het vakantiegeld (“dubbel
vakantiegeld” in de privésector), zonder enige andere rechtvaardiging dan de bud-
gettaire noodzaak van de werkgevers uit de openbare sector. Hoe groot deze discre-
pantie is, kunnen we afleiden uit het feit dat het intersectoraal akkoord 2003-2004
van de overheidsdiensten slechts een beperkt engagement inhoudt (vanaf 2009 voor
heel het personeel ten minste 65% van het maandloon halen), ook al heeft de her-
vorming van de federale administratie reeds 92% gerealiseerd door middel van de
kunstgreep die “Copernicuspremie” wordt genoemd (infra 5).

In één oogopslag bevatten we met andere woorden dat het feit dat het vakantiegeld-
stelsel van de statutairen wordt toegepast, volgens de contractuelen valt onder een
goed personeelsbeleid; dat hetzelfde vakantiegeld wordt toegepast, vloeit voort uit
het identiteitsprincipe van de geldelijke voordelen, dat bijvoorbeeld is opgenomen
in artikel 30 van het KB van 22 december 2000 tot bepaling van de “algemene
principes”.

Dat de lokale besturen – door toedoen van artikel 17 van de wet van 26 juni 1992,
gewijzigd door de wet van 25 januari 1999 – de mogelijkheid kregen om te kiezen
tussen het privé- en het openbaar vakantiegeldstelsel voor hun personeelsleden die
niet vastbenoemd zijn, vormt een uitzondering die slechts met moeite kan worden
gerechtvaardigd.

(9) Zie Jacqmain, J., Congés payés et services publics: ratification de la Convention n° 132 de
l’O.I.T., Soc. Kron., p. 241, 2004.
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Het openbare stelsel dat beroepsrisico’s schadeloosstelt en op het principe “de
werkgever van de openbare sector is zijn eigen verzekeraar” steunt (10), werd
autonoom ontwikkeld, ook al neemt de wet van 3 juli 1967 voornamelijk de wetgeving
van de privésector (wet van 10 april 1971 en de gecoördineerde wetten van 3 juni
1970) als referentie. De verschillen, die het gevolg zijn van de wet zelf of van de uit-
voeringsbesluiten ervan, gaan verschillende richtingen uit en de arbeidsrechtbanken
en het Grondwettelijk Hof moeten herhaaldelijk oordelen over de compatibiliteit
met het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel; globaal genomen is het ene stelsel ech-
ter het andere waard, vooral na de hervorming van 2007 (infra 7).

Dat de wet van 3 juli 1967 zonder onderscheid het voltallige personeel van de werk-
gevers uit de openbare sector beoogt, heeft dan ook niets aanstootgevends.

De bescherming van het moederschap hebben we voor het einde gelaten. De
arbeidswet van 16 maart 1971, gewijzigd om communautaire richtlijn 92/85 om te
zetten, mag dan al de gemeenschappelijke beschermingsregels bepalen, de verschil-
lende logica zoals die hierboven (2) werd uiteengezet, heeft geleid tot verschillende
financieringswijzen van de verloven met betrekking tot het moederschap: de statu-
tairen worden beschouwd als zijnde in dienstactiviteit en worden dan ook als dusdanig
verloond, terwijl de contractuelen door de moederschapsverzekering worden vergoed.
Beide stelsels moeten afzonderlijk zijn geëvolueerd, naarmate het communautaire
recht van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen en de interpretatie daar-
van door het Hof van Justitie eisten dat er een eind kwam aan de discriminaties
gepaard gaand met het moederschap (11). Op deze manier kunnen de discrepanties
echter zo groot worden dat het noodzakelijk wordt om de contractuelen en de sta-
tutairen er op af te stemmen (12).

(10) Gezien de lasten die hier in het geding zijn, moet men het afwijkende stelsel dat uiteindelijk
werd ingevoerd voor de lokale besturen die bij de RSZPPO zijn aangesloten, toch wel redelijk vin-
den. Deze overheden zijn verplicht om bijdragen te storten in het Fonds voor Beroepsziekten, dat de
slachtoffers vergoedt volgens de bepalingen van de wet van 3 juli 1967. Het feit dat aan diezelfde
overheden maar ook aan de instellingen van openbaar nut de mogelijkheid wordt geboden om
arbeidsongevallen te herverzekeren, was een bron van nutteloze geschillen die het lot van de slacht-
offers alleen maar erger maakten: zie Arbeidshof Luik, afd. Neufchâteau, 15 december 1999, Soc.
Kron., p. 218, 2000 en R.v.S., 16 maart 2004, Van Brussel, nr. 129. 353, ibid., 2004, p. 599, en onze
opmerkingen bij deze uitspraken. De wijziging van artikel 16 van de wet van 3 juli 1967 door de wet
van 17 mei 2007 (infra 7) zou hieraan een einde moeten maken.
(11) Zie Jacqmain, J., Travailleuses enceintes, jeunes travailleurs: le droit communautaire comme
aiguillon, Soc. Kron., p. 469, 1997; La protection de la maternité dans les services publics, Statut des
administrations locales et provinciales, Actualités en bref, Kluwer, nr. 71, p. 6, 1995.
(12) Een voorbeeld is het geval van een zwangere vrouw die van het werk wordt verwijderd om een
andere reden dan uit hoofde van de preventie van een beroepsziekte. De contractuele vrouw wordt
voor 60% vergoed door de moederschapsverzekering. Voor de statutaire vrouw bestaat de enige
oplossing, die geen discriminatie op grond van het geslacht inhoudt, uit het invoeren van een verlof
onderscheiden van de afwezigheid wegens ziekte, een verlof dat wordt gelijkgesteld met de dienst-
activiteit en normaal wordt vergoed (in de federale overheidsbesturen, art. 31 van het KB van
19 november 1998).
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4. WIE IS SOLIDAIR MET WIE?

Tamelijk vaak zijn uiteenlopende meningen hoorbaar, ook van sommige politieke
besluitvormers, om de vermeende klaploperij van de ambtenaren ten overstaan van
het algemene socialezekerheidsstelsel aan de kaak te stellen.

Dit is onder meer het geval voor het vangnet van sociale zekerheid, dat laattijdig
werd ingevoerd door de artikelen 7 tot 13 van de wet van 20 juli 1991 houdende
sociale en diverse bepalingen. Zoals we reeds hierboven (2.1) aanhaalden, wordt
door het beginsel van baanzekerheid dat eigen is aan de vaste benoeming, de onder-
werping aan de werkloosheidsverzekering a priori ongegrond. Toch sluit dit begin-
sel niet uit dat er zich situaties voordoen die door het statuut worden genoemd en
die, soms zelfs zonder dat de betrokkene een (beroeps)fout heeft gemaakt, de voor-
tijdige ontbinding van de arbeidsrelatie met zich meebrengen. Afgezien van het
geval van pensionering wegens lichamelijke ongeschiktheid, stortten dergelijke situ-
aties het personeelslid in de duisternis van de buitenwereld waar het, als het geen
reserves had waaruit het kon putten, of er niet snel in slaagde om weer in het
arbeidsproces terecht te komen, alleen op het bijstandsstelsel kon terugvallen.

De oplossing bestond erin om de (ex-)werkgevende overheid ertoe te verplichten
om aan de RSZ of de RSZPPO voldoende werkgevers- en persoonlijke bijdragen te
betalen waardoor de betrokkene aan de objectieve toekenningsvoorwaarden voor
werkloosheidsuitkeringen en ziektevergoedingen voldoet, wat ook garandeert dat
hij zijn recht op gezinsbijslagen behoudt. Het stelsel werd fel bekritiseerd als zou
het tegenstrijdig zijn met het socialeverzekeringsconcept (omdat de toetreding
geschiedt nadat het risico werd geconcretiseerd); we kunnen ten minste suggereren
dat het maar in een bescheiden aantal gevallen moet worden toegepast, als we oor-
delen naar het feit dat heel wat overheden zo’n vijftien jaar later nog totaal onwe-
tend zijn inzake de verplichtingen die de wet van 20 juli 1991 hen oplegt (13).

Ander stokpaardje van de critici: de loopbaanonderbrekingsuitkeringen. Zoals door de
wet van 22 januari 1985 was toegestaan, ontwikkelden de overheidsdiensten een
reeks van besluiten met betrekking tot de toekenning van uitkeringen aan hun statu-
taire personeelsleden, in de marge van het algemene stelsel (KB van 2 januari 1991).
Daar is niets mis mee, aangezien de overheden, net als de privéwerkgevers, verplicht
waren om de afwezigen door volledig uitkeringsgerechtigde werklozen te vervangen.

De dingen veranderden op 1 januari 2002, toen de federale regering een einde
maakte aan de vervangingsplicht, zodat de loopbaanonderbreking niet langer een
werkgelegenheidsprogramma vormde. Waarom zou de begroting voor de werkloos-
heidsverzekering de kosten blijven dragen voor uitkeringen die worden toegekend

(13) Zie onze commentaren in Statut des administrations locales et provinciales, Actualités en bref,
nrs. 76, 81, 122, 153 en onze opmerkingen bij A.H., nr. 180/2002, 11 december 2002, Soc. Kron., p.
414, 2003.
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aan niet aan dit stelsel onderworpen personeelsleden? Artikel 31 van de programma-
wet van 22 december 2003 machtigt de Koning dan ook om deze kosten over te
dragen aan de niet-federale overheidsbesturen die deze personeelsleden tewerkstel-
len. Verontwaardiging alom bij de lokale overheden en de deelregeringen: de maat-
regel werd tot op heden nog niet uitgevoerd.

Toch komt de analyse bijzonder simplistisch over: de loopbaanonderbreking wordt
in hoofdzaak gebruikt als (zeer onvolmaakt) antwoord op een niet-geïdentificeerd
sociaal risico (zorgverlening aan kinderen en andere gezinsleden), dat, gezien het
hardnekkige voortbestaan van de structurele ongelijkheid tussen mannen en vrou-
wen, voornamelijk door vrouwen wordt gedragen, in de privésector en in de over-
heidssector, bij contractuelen en statutairen. Dat de werkloosheidsverzekering niet
langer de meest geschikte tak is om aan dit risico tegemoet te komen, rechtvaardigt
niet dat het wordt genegeerd (14).

Wanneer deze vermeende laagheden worden aangehaald, vinden deze zelfde censoren
het gewoonlijk perfect normaal dat de statutaire personeelsleden van de overheids-
diensten net als de andere werknemers onderworpen zijn aan reddingsoperaties
voor een sociale zekerheid waarvan ze al bij al slechts marginaal profiteren. In vijf-
entwintig jaar tijd hebben de opeenvolgende regeringen meer technisch meester-
schap dan originaliteit bij hun methodes of hun literaire creativiteit aan de dag
gelegd, van de “solidariteitsbijdrage” (wet van 10 februari 1981) tot de huidige “bij-
zondere bijdrage voor de sociale zekerheid” (wet van 30 maart 1994). De gepensio-
neerde personeelsleden blijven zelf niet inactief, want hun “solidariteitsbijdrage”
(zelfde wet van 30 maart 1994) is maar van toepassing wanneer een drempel wordt
overschreden die zo is bepaald dat vooral de ambtenarenpensioenen worden getrof-
fen – met uitzondering van de rechthebbenden op bijkomende uitkeringen, die een
gerechtelijke strijd hebben gestreden tegen een van de slechtst opgestelde wetge-
vingen van de voorbije jaren (15). Verder vermelden we in verband met de gepen-
sioneerde personeelsleden nog dat de wetgever, die impulsief is als het hem uit-
komt, hun oplegde om solidair te zijn met zichzelf tot na de dood, want ze moeten
bijdragen tot de financiering van hun eigen vergoeding voor begrafeniskosten (art. 6
en 7 van de wet van 30 april 1958).

Ook een eigenaardige zaak is die van de persoonlijke bijdrageverminderingen voor
de sociale zekerheid. Aangezien het interprofessioneel akkoord van 1999-2000 voor
de privésector deze methode bij voorkeur weerhield voor een verhoging van het
bruto bedrag van het gewaarborgd gemiddeld minimuminkomen, voerde de wet

(14) De Raad van gelijke kansen voor mannen en vrouwen had deze argumentatie in november 2003,
nog voor de programmawet werd goedgekeurd, aan de verschillende overheden voorgelegd. Zie ook
Vielle, P., La sécurité sociale et le coût indirect des responsabilités familiales, Bibliotheek van de
Rechtsfaculteit van de U.C.L., vol. XXXI, Bruylant, Brussel, 2001.
(15) Voor een samenvatting, zie de studie van Vandemeulebroeke, O., J.T.T., p. 433, 2000, en ten
slotte arrest nr. 49/2002 van 13 maart 2002 (B.S., 3 april) waarmee het Arbitragehof een eind heeft
gemaakt aan de wapenfeiten.
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van 20 december 1999 de verlaging in, met het oog op de werknemers die worden
tewerkgesteld door werkgevers die vallen onder de wet van 5 december 1968
betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. De wet
van 12 augustus 2000 verwijderde deze referentie, maar aangezien de gerechtigden
aan de werkloosheidsverzekering, de verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en de uitkeringen en het pensioenstelsel van de loontrekkenden onder-
worpen dienen te worden, had de uitbreiding tot de overheidsdiensten slechts
betrekking op de contractuelen (en op de tijdelijke werkkrachten met een laag
loon, in het onderwijs en bij de lokale overheden).

Toen de regering vijf jaar later gevolg wou geven aan het mislukte interprofessioneel
akkoord van 2005-06, bracht ze de kwestie opnieuw te berde en besloot ze, in de
vorm van een “werkbonus”, om het bedrag van de korting aanzienlijk en het salaris-
plafond waaronder het voordeel wordt toegekend, spectaculair te verhogen; de pro-
grammawet van 27 december 2004 machtigde de Koning met het oog hierop. De vol-
gende programmawet (11 juli 2005) echter wijzigde nogmaals de wet van 20 decem-
ber 1999, deze keer om de Koning te machtigen om het voordeel “volgens werkne-
merscategorie” te moduleren. Niet lang daarna, op 13 juli, laat de regering een
koninklijk besluit ondertekenen dat, aan de hand van verwijzingen naar het KB van 28
november 1969 (dat de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid van de
loontrekkenden uitvoert), de situatie voor het personeel van de overheidsdiensten
bevroor, terwijl de werknemers uit de privésector (en de contractuelen bij de autono-
me overheidsbedrijven: infra 8) op 1 april 2005 een eerste verhoging (van 105 tot
125 EUR per maand maximum) en op 1 januari 2006 een tweede verhoging (van 125
tot 140 EUR) van de werkbonussen en een hoger salarisplafond konden bewerkstelli-
gen. Met andere woorden, de contractuelen bij de overheidsdiensten die de laagste
lonen hadden, werden verzocht om hun solidariteit te laten blijken met de werkne-
mers uit de privésector door hogere bijdragen te storten.

Maar met de ene lade gaat de andere open, want de federale regering had de creatie
van de “werkbonussen” voorgesteld als rechtvaardiging voor de afschaffing, vanaf
het aanslagjaar 2005, van het belastingkrediet voor loontrekkenden (art. 140 en 141
van de programmawet van 27 december 2004 tot wijziging van art. 289ter, §1 van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992). Nu, alle werknemers met een
beroepsinkomen van minder dan 1.539 EUR per maand haalden hier voordeel uit,
zoals ook sommige vastbenoemde statutaire personeelsleden. Aangezien de verlie-
zen aan socialezekerheidsbijdragen steeds moeten worden gecompenseerd door
een verhoging van de staatssubsidies, zien we dat de meest bescheiden ambtenaren
uiteindelijk ook zouden hebben bijgedragen tot de “werkbonus”.

In extremis besliste de federale regering om gehoor te geven aan het protest van de
vakbondsorganisaties van de overheidssector (voor de Raad van State werd een
beroep tot nietigverklaring aangespannen) en twee koninklijke besluiten – 10 okto-
ber 2005 en 1 september 2006 – maakten een eind aan de discriminatie inzake de
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bijdrageverminderingen. Overigens werd voor de vastbenoemde personeelsleden
het belastingkrediet opnieuw ingevoerd, maar pas vanaf het aanslagjaar 2006 (art.
99 en 100 van de programmawet van 27 december 2005) (16).

5. KUNSTGREPEN EN FLATERS

Bij wijze van conclusie van een tekst gewijd aan het “Contrat de travail dans les
administrations de l’Etat” (De arbeidsovereenkomst in de staatsadministraties) (17)
stelden wij veertien jaar geleden dat de werkgever uit de overheidssector de plicht
had om zijn – contractuele en statutaire – personeel met de vereiste juridische
bevoegdheid te beheren. Sindsdien moesten we met een alsmaar grotere ontzetting
niet alleen de achteruitgang van deze kennis aan de kaak stellen, maar ook het feit
dat deze kennis werd gebrandmerkt als een samenraapsel van ouderwetse dingen
die een goede werking van het “personeelsbeheer van het derde millennium” in de
weg staan (18).

Als men hierin met een renovatieproces van de federale overheidsdiensten met
geweld een model wil invoeren dat zijn inspiratie vindt in de privésector – door toe-
doen van een ideologisch prisma eerder dan van een microscoop van een bioloog –
en tegelijkertijd de ijveraars van de hervorming zich geoorloofd wanen om de streng-
heid van het administratieve recht te vervangen door een sociaal recht dat meer
gefantaseerd dan geassimileerd is, brengt de chaos de vreemdste hybriden voort.

Bijvoorbeeld de “federale manager” die zijn verwekker met een arbeidsovereen-
komst in dienst wilde nemen, maar voor wie opnieuw een statuut van tijdelijk per-
soneelslid werd verzonnen, verdween uit het centrale openbaar ambt sinds 1991
(19). We hadden de kans om te analyseren (20) hoe de dubbele veronderstelling dat
vanuit de ondernemingen nieuw leven moest worden ingeblazen en de managers
lonen moesten krijgen die “conform zijn met de markt”, ertoe heeft geleid dat het
KB van 29 oktober 2001 deze buitengewone tijdelijke werknemers behandelde
als vastbenoemde personeelsleden, maar ze onderwierp aan het pensioenstelsel van
de loontrekkenden, om voor hen op die manier een volledig origineel stelsel
van aanvullend pensioen samen te stellen (wet van 4 maart 2004). Much ado about

(16) In verband met heel het dossier, zie onze bijdrage “La fonction publique en (trans)mutation: de
l’or au plomb?” aan het werk Le marché et l’Etat à l’heure de la mondialisation, Thirion, N.
(coord.), Larcier, p. 31, 2007.
(17) Soc . Kron., p. 329 e.v., 1991.
(18) Zie “Conditions de travail: en arrière toute?”, in Andersen, R. en Leus, K. (dir.), La réforme de la
fonction publique, La Charte, Brussel, p. 245, 2002; The (wo)men who juggled with the civil servi-
ce, and broke it, in Depré, S. en Molitor, C. (eds.), Etat des lieux de la fonction publique, Bruylant –
Nemesis, Brussel, p. 109, 2005.
(19) Zie Boucquey, P., Les différents régimes de statut précaire, A.P.T., p. 193, 2005.
(20) La protection sociale des managers temporaires, A.P.T., p. 202, 2005.
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not very much, aangezien slechts 9% van de aangeworvenen uit de privésector
afkomstig is, terwijl de anderen, die reeds ambtenaar zijn, zullen moeten kiezen tus-
sen hun overheidspensioen aanvullen en genieten van de aanvulling waartoe ze ver-
plicht zouden bijdragen.

Wat onze aandacht moet trekken, is het onaanvaardbare amateurisme bij de
opbouw van wat wij “Lego Duplo” hebben genoemd (naar de zeer grote Deense
bouwstenen bestemd voor kleine, stuntelige handjes). In het verslag aan de Koning
dat aan het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 voorafgaat, moeten we letten op
de motivering van het koninklijk besluit van 4 juli 2001. En dat laatste, dat een wijzi-
ging inhoudt van artikel 9, §1 van het koninklijk besluit van 28 november 1969, is
een oefening van de uitvoerende macht (art. 37 en 107, lid 2 van de Grondwet), ter-
wijl de Koning alleen uit hoofde van de machtiging die hij volgens artikel 2 van de
wet van 27 juni 1969 krijgt, tussenbeide mag komen. Bovendien past de federale
regering het “Copernicusmanagement” toe op alle soorten instellingen van open-
baar nut en vergeet ze daarbij dat niet artikel 9 dan wel artikel 11 van het koninklijk
besluit van 28 november 1969 betrekking heeft op het personeel van deze over-
heidsdiensten. Pas laat wordt een wijziging van dit artikel 11 voorbereid (nadien het
koninklijk besluit van 2 juni 2006) ... maar alleen gericht op de managers van de
openbare instellingen van sociale zekerheid, terwijl andere instellingen zich in het-
zelfde geval bevinden (voor de managers hiervan werd tot op heden een vergelijk-
baar voorontwerp nog niet tot een goed einde gebracht). Enz., ad nauseam.

6. EEN VRIJBUITERSVERHAAL: DE INHOUDING OP DE “COPERNICUSPREMIE” … EN BHV

In 1982 voert de regering een inhouding van 7% in op het dubbel vakantiegeld van
de werknemers (art. 39, §1 van de wet van 30 juni 1981 houdende de algemene
beginselen van de sociale zekerheid), bestemd voor het Fonds voor financieel even-
wicht van de sociale zekerheid. Onmiddellijk past ze diezelfde inhouding toe op het
vakantiegeld van de rijksambtenaren (art. 11bis van het KB van 30 januari 1979). Dit
parallellisme lijkt te steunen op een klaarblijkelijke nood aan rechtvaardigheid, maar
de vakbondsorganisaties zien er eerder uit solidariteit van af om hun stem te verhef-
fen; toch is het duidelijk dat de “overheidsinhouding” niet naar de sociale zekerheid
gaat (zelfs als het om contractuelen gaat, want ook zij vallen onder het KB van 30
januari 1979: supra 3.2). Vervolgens stijgt de inhouding met opeenvolgende spron-
gen tot 13,07% (dat wil zeggen, het globale gehalte van de persoonlijke bijdrage aan
de sociale zekerheid bij de loontrekkenden) en het parallellisme blijft bestaan.

Zoals we hogerop (3.2) reeds aanhaalden, bevat het intersectoraal akkoord van
2001-02 voor de overheidsdiensten de verbintenis van de overheid om het verschil
tussen het dubbel vakantiegeld in de privésector en het vakantiegeld in de over-
heidssector te verkleinen: dit moet ten laatste in 2009 65% van het maandloon
bedragen. In de federale administratie gaat een van de geloofsartikelen van de her-
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vorming die toen werd doorgevoerd, over de “marktconformiteit”: dit artikel
bepaalt dat het vakantiegeld 92% moet bedragen, vanaf 2002 voor de niveaus D en
C, een tijdje later voor de niveaus B en A. Niettemin passen verschillende andere
korpsen (de krijgsmacht, de geïntegreerde politie … en de magistraten) het KB van
30 januari 1979 toe, maar ze worden niet beoogd door de “Copernicusoperatie” (en
genieten evenmin van de begrotingsenvelop die erbij hoort).

Vandaar de vreemde procedure van een “Copernicuspremie” los van het vakantie-
geld (KB van 10 juli 2002), die, uiteraard, ook valt onder de inhouding van 13,07%.
Deze keer oordeelt een vakbondsorganisatie dat de heffing absoluut niet, en zelfs
niet moreel, kan worden gerechtvaardigd, omdat ze een verdoken belasting vormt,
aangezien het niet langer om vakantiegeld gaat. Dat betekent het begin van een
gerechtelijk heldendicht dat, van de Raad van State via het Arbitragehof tot de
Arbeidsrechtbank, nog steeds voortduurt (21). Ondertussen vernietigt arrest
99/2004 van 2 juni 2004 artikel 437 van programmawet I van 24 december 2002
wegens inmenging van de wetgever in een bevoegdheid van de uitvoerende macht
met als enige bedoeling om een rechtsmiddel te doen falen; het verklaart tevens dat
de inhouding van 13,07% geen belasting is, maar wel een “niet-uitgave”.

Waarop de federale regering bij de voorbereiding van de begroting voor 2005 een
late Pinksteren kent: in plaats van een “niet-uitgave” (lees: een besparing voor de
tewerkstellende overheid) moet de persoonlijke bijdrage op het vakantiegeld in de
openbare sector – met of zonder Copernicus – een ware bijdrage worden tot de
sociale zekerheid (voor de contractuelen) of voor het Fonds voor overlevings-
pensioenen (voor de statutairen). Dat wil zeggen dat het op federaal niveau om een
nuloperatie gaat; en voor de andere overheden om een zuiver verlies van 13,07%
per vakantiegeld dat aan elk personeelslid wordt betaald, waarbij het bedrag bij de
sociale zekerheid en, in het geval van de statutairen, in de federale schatkist terecht-
komt (supra, voetnoot 7). 

We zien dus dat de solidariteit als uitvlucht dient om een begrotingsmanoeuvre te
rechtvaardigen en de ogenblikkelijke verontwaardiging van de deelregeringen die hun
“niet-uitgave” willen behouden, verhoogt het niveau van het debat niet. De zaak krijgt
een gepaste ontknoping ... in Brussel-Halle-Vilvoorde: ten gevolge van het fiasco van
de institutionele onderhandelingen wordt de oppositie van de Vlaamse Regering
onwrikbaar en op 2 juni stopt de vergadering van de Ministers van Financiën de ope-
ratie in de doofpot, gecompenseerd door hogere begrotingsdoelstellingen voor de
Gemeenschappen en Gewesten (22). De federale overheid zal genoegen moeten
nemen met het opleggen van de omzetting naar haar eigen diensten (23).

(21) Voor de details, zie Jacqmain, J., Droit social de la fonction publique, P.U.B., ed. 2008-09, titel
I, hfdst. 14, 14.2.
(22) L’Echo, 2 juni 2005.
(23) Wet van 17 september 2005 houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen,
B.S. 6 oktober. De bijdrage van de vastbenoemde personeelsleden wordt gestort in het “Fonds voor
evenwicht van de pensioenstelsels”.
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7. DE BEPERKINGEN VAN HET NAAST ELKAAR BESTAAN VAN DE STELSELS: HET PLA-
FOND VAN DE RENTEN VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

Hogerop in deze bijdrage (3.) vermeldden we dat het bestaan van een apart stelsel
voor de vergoeding van beroepsrisico’s gebaseerd op het beginsel “de werkgever
van de openbare sector is zijn eigen verzekeraar”, beslist niet aanstootgevend is. Op
het vlak van de beperking van de renten wegens blijvende invaliditeit heeft de natio-
nale regering – in naam van de solidariteit, dat spreekt voor zich – echter altijd
geopteerd voor een goed begrepen economie. Als federale regering is ze als enige
bevoegd om tegelijkertijd de wet van 3 juli 1967 te beheren en de belangen te vrij-
waren van de schatkist, die de kosten draagt van de renten voor het personeel van
de federale ministeries, maar ook van de deelregeringen en het onderwijs (24).

In het verleden werden maatregelen als de vemindering van de renten lager dan 5%
(de helft) en 10% (een kwart), en vervolgens de opeenvolgende opheffingen van de
indexering, met uitzondering van de laatste (de “overheidsrenten” blijven geïn-
dexeerd vanaf 16% blijvende arbeidsongeschiktheid, terwijl de programmawet van
22 december 2003 de “privédrempel” op 20% heeft gebracht), onmiddellijk omge-
zet van de wet van 10 april 1971 naar die van 3 juli 1967.

Inzake het jaarloonplafond dat als basis geldt voor de berekening van de rente, voor-
ziet de wet van 1967 de herziening ervan alleen in het geval van een algemene stij-
ging van de lonen in de overheidssector. In de privésector daarentegen had het
interprofessioneel ontwerpakkoord van 2005-06 een spectaculaire sprong teweeg-
gebracht van het plafond dat door de wet van 1971 was bepaald, plafond dat in
2007 34.411,60 EUR had bereikt; met een niet te rechtvaardigen terugval van de
renten die in de overheidssector worden toegekend.

Na een lang onderhandelingsproces tussen de overheid en de vakbonden corrigeer-
de de herziening van de wet van 3 juli 1967 uiteindelijk, ten voordele van het perso-
neel van de overheidsdiensten, de meeste discrepanties tussen de twee wetgevin-
gen; meer bepaald de verhoging van het plafond van 21.047,40 EUR tot 24.332,08
EUR, gecombineerd met de wijze van berekening en indexering van de renten,
heeft de kloof overbrugd. De wijzigingswet van 17 mei 2007 werd in extremis uit-
gevaardigd, evenals sommige koninklijke uitvoeringsbesluiten, maar niet allemaal;
ongeveer een jaar later werden de reglementeringen die op de lokale overheden van
toepassing zijn, nog niet aan de hervorming aangepast (25). 

8. ERGER IN PLAATS VAN BETER: DE SOCIALE BESCHERMING VAN DE CONTRACTU-
ELEN IN DE AUTONOME OVERHEIDSBEDRIJVEN

We blijven bij de beroepsrisico’s en schetsen een nieuwe fictieve situatie: bij De
Post werken twee economen van de studiedienst aan hetzelfde dossier wanneer het
plafond van het lokaal op hun hoofd neerkomt. Beiden zijn ernstig gewond en bijge-

(24) Zie A.H., nr. 98/2004, 2 juni 2004.
(25) Zie onze commentaar, Soc. Kron., p. 515 e.v., 2007. 137
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volg tijdelijk arbeidsongeschikt; de ene krijgt zijn gebruikelijke loon, de andere 90%
van het referentieloon. De laatstgenoemde krijgt zijn vergoedingen van de wetsver-
zekeraar van de werkgever; maar dezelfde maatschappij, die de herverzekeraar is
van De Post, betaalt aan deze laatste de vergoedingen terug die zij aan het eerste
slachtoffer heeft betaald. Als beide gewonden voor 30% blijvend arbeidsongeschikt
zijn en hun baan behouden, wordt de rente van de eerste beperkt tot 25%, maar niet
die van de tweede.

Deze absurde situatie doet zich voor in alle autonome overheidsbedrijven bedoeld
in de wet van 21 maart 1991. Ze is het gevolg van de bepalingen die op het einde
van 2002 (KB van 2 december 2002 en programmawet I van 24 december 2002; KB
van 12 december 2002) werden goedgekeurd om het contractuele personeel van
deze instellingen te onderwerpen aan de kinderbijslag- en vakantiegeldstelsels van
de werknemers en aan de wetgeving met betrekking tot de beroepsrisico’s in de
privésector (we vermelden hier, voor de volledigheid, ook het hoofdstuk “betaald
educatief verlof” van de wet van 22 januari 1985, die de werkgevers bijdragen
oplegt die administratief zijn gelijkgesteld met de socialezekerheidsbijdragen).

Destijds stelde de minister van Overheidsbedrijven deze maatregelen voor als zijnde
onmisbaar en hij verwees naar de dreigende geruchten die te horen waren in de
buurt van de Schuman-rotonde, waar de Europese Commissie het had over concur-
rentievervalsing die uit een verdoken overheidssteun resulteerde.

Waarschijnlijk konden verschillende argumenten aan de Commissie worden voorge-
legd om de status-quo bij het op elkaar afstemmen van contractuelen en statutairen
te verdedigen (supra 3), maar de federale regering lijkt er niet veel energie in te
hebben gestopt en heeft al evenmin de concrete werkelijkheid van het probleem
onder de loep genomen. De wet van 21 maart 1991 bevestigt in artikel 29 immers
ook dat het statuut de normale tewerkstellingswijze in de autonome overheidsbedrijven
is en dat de arbeidsovereenkomst alleen in uitzonderingsgevallen kan worden
gebruikt. Nu, het is het een of het ander: ofwel maakt de Commissie zich formeel
druk over kleine vergrijpen die de moeite niet lonen om er in het personeelsbeleid
nutteloze complicaties voor in te voeren; ofwel was de Commissie terecht veront-
waardigd omdat alle “AOB’s”, of toch ten minste sommige daarvan, totaal ongestraft
misbruik maken van contractuele tewerkstelling.

De tweede interpretatie is uiteraard de juiste: Belgacom laat zich voorstaan op het
feit dat het de laatste tijd alleen nog contractuelen heeft aangeworven (26), tegen
De Post werd een klacht ingediend bij het Toezicht op de sociale wetten want ze

(26) Een klacht die door een representatieve vakbondsorganisatie bij het Comité Overheidsbedrijven
werd ingediend, liep op niets uit omdat het Comité oordeelde dat het niet bevoegd was om erop toe
te zien of de A.B.’s artikel 29 van de wet overtreden. Over dit orgaan, dat een ambitieus initiatief was
van de wetgever, maar nu zieltoogt bij gebrek aan interesse van de bedrijven en toezichthoudende
overheden, zie Jacqmain, J., Le statut du personnel, in Collectif, Les entreprises publiques autono-
mes, Bruylant, Brussel, p. 186, 1992.
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neemt uitzendkrachten in dienst om gewone taken te verrichten; en Belgocontrol
kan, dankzij een bepaling die – toen Belgocontrol een AOB werd – in de wet van 21
maart 1991 (art. 175) werd ingevoerd, niet alleen afwijken van artikel 29, maar aan
de statutaire personeelsleden die van de vroegere Regie der Luchtwegen afkomstig
zijn, ook aanbieden om naar een arbeidsovereenkomst over te stappen.

Uiteindelijk zijn dit de overheidsbedrijven die worden geconfronteerd met een
nieuw naast elkaar bestaan van normen, wat tussen twee personeelscategorieën tot
bijkomende spanningen zou kunnen leiden waarvoor dan weer kostbare schikkin-
gen noodzakelijk zijn: op het vlak van de jaarlijkse vakantie bijvoorbeeld kan men
immers niet anders dan aan de statutairen hetzelfde (dubbele) vakantiegeld toe te
kennen als aan de contractuelen, dat wil zeggen dat onmiddellijk het federale Open-
baar Ambt wordt geïmiteerd (supra 6), maar wel moet iedereen het aantal verlofdagen
waarop hij tot dan toe recht had, behouden. En dat alles onder het onverschillige
oog van de federale regering, wier houding blijkbaar slechts op één manier kan wor-
den geïnterpreteerd: “als jullie alleen maar contractuelen hadden, zouden jullie
zoveel moeite niet hoeven te doen”.

9. CONCLUSIE: DENKBEELDIGE UNIFORMERING EN VERKAPTE PRIVATISERING

Drie jaar geleden vroegen wij ons af (27) of de overheid, die het Goede Nieuws van
de modernisering verspreidde, niet in de eerste plaats probeerde om “have their
cake and eat it”: de (wezenlijke of denkbeeldige) flexibiliteit van het arbeidsrecht
verzoenen met de discretionaire bevoegdheid van de openbare besluitvormer (of
toch ten minste met het “privilège du préalable” (vermoeden van overeenstemming
met het recht, waardoor de opvolger het maar moet zien te redden met een eventu-
ele annulering).

Heksenjacht? Sindsdien kondigde Verhofstadt II in zijn regeringsverklaring aan dat
voor de contractuelen een stelsel voor bijkomende pensioenen zou worden uitge-
werkt; toen in dat verband eindelijk het voorontwerp was opgesteld, kwam het te
laat en waren de Kamers al ontbonden; de kwestie staat opnieuw in het regeer-
akkoord van 18 maart 2008. Een dergelijk vooruitzicht is niet echt geschikt om
bijvoorbeeld de overheid ertoe aan te zetten om minder contractuelen aan te
werven ten gunste van een grotere aanwerving van statutairen, terwijl hun bijdrage
aan de RSZPPO voor het rustpensioen in 2007 tot 26% was gestegen.

In ieder geval wijzen de vele cynische flaters en kunstgrepen waarvan wij staaltjes
hebben gegeven, er niet op dat men zich bij de overheidsdiensten om een coherent
personeelsbeleid bekommert. Een populistische redenering laat hoogstens door-
schemeren dat, zonder de actie of het verzet van de krachten uit het verleden (lees:
de vakbonden), men een eind zou kunnen maken aan de anachronistische discre-
panties die de werknemers in de overheidssector verdelen.

(27) Conditions de travail: en arrière toute?, l.c.
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Na de externe privatiseringen van het voorbije decennium (de openbare krediet-
instellingen, B.I.A.C. op 29 december 2004) kunnen de feiten die we gerust manipu-
laties van de sociale bescherming kunnen noemen, alleen maar bijdragen tot de
interne privatisering van de overheidsdiensten. Precies in die context verklaart de
Raad van State (28) dat behoudens uitdrukkelijke wettelijke (of decretale) bepaling
imperium-functies niet aan een contractuele kunnen worden toevertrouwd. Het is
vijf voor twaalf (29).

(Vertaling)
____________

(28) Arrest Khemissi, nr. 127.677, 2 februari 2004, Soc. Kron., p. 487, 2004, noot Jacqmain, J.
(29) We kregen de kans om in het arbeidsrecht te wijzen op de recentste ontwikkelingen van con-
tractuele tewerkstelling (“Attention, il mord”), in Les 30 ans de la loi du 3 juillet 1978 relative aux
contrats de travail, Peltzer, L. en Wintgens, S. (coord.), Jeune Barreau de Bruxelles, p. 25 e.v., 2008.
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DIENSTENCHEQUES: QUASIMARKTMAATREGEL
EN VERGELIJKING VAN DE PRESTATIES VAN DE
DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEN (1)

DOOR ARNAUD HENRY, STEPHANE NASSAUT, JACQUES DEFOURNY 
en MARTHE NYSSENS (2)

INLEIDING

In 2001 voerde de Belgische staat de “dienstencheques” in. Dit systeem is gebaseerd
op een quasimarktmaatregelprincipe om de ontwikkeling van buurtdiensten in de
hand te werken (3) en tegelijkertijd jobs te creëren. Deze maatregel staat momen-
teel centraal in tal van debatten: de mogelijke uitbreiding van het aanbod aan dien-
sten, de kostprijs voor de overheid of nog, de kwaliteit van de gecreëerde banen. In
deze context lijkt het ons interessant om de balans op te maken van de verschillen-
de evaluaties die van dit systeem reeds werden gemaakt. Daarbij belichten we de
met elkaar vergeleken prestaties van de verschillende types van operatoren die de
diensten in kwestie verlenen. Om inzicht te krijgen in de onderliggende belangen
van deze maatregel moet dit Belgische initiatief echter in een bredere context wor-
den geplaatst. Deze maatregel getuigt immers van de grote kenteringen die de regu-
lering door de overheid – in België maar ook in andere Europese landen – de voor-
bije jaren heeft gekend op het vlak van sociale diensten.

In dit opzicht zullen wij eerst de kenmerken van de quasimarkten kort schetsen.
Vervolgens gaan we dieper in op het systeem van de dienstencheques. Daarna analy-
seert dit artikel de resultaten van verschillende evaluaties van het systeem, waarbij
vooral de klemtoon wordt gelegd op de vergelijkende prestaties van de uiteenlopen-
de organisaties die op dit domein actief zijn. Tot slot benadrukken we hoe belang-

(1) Dit onderzoek werd gesteund door het Federaal Wetenschapsbeleid in het kader van een onder-
zoeksproject getiteld “Sociale economie en liberalisering van diensten: de buurtdiensten nader beke-
ken”. Dit artikel vormt het eerste luik van dit onderzoek.
(2) Arnaud Henry, assistent-onderzoeker aan het CES-ULg,
Stephane Nassaut, assistent-onderzoeker aan het CERISIS-UCL, 
Jacques Defourny, professor aan de ULg, J.Defourny@ulg.ac.be.
Marthe Nyssens, professor aan de UCL.
(3) “Buurtdiensten” zijn diensten die op basis van territoriale en/of relationele nabijheid voldoen aan
collectieve of individuele behoeften (nieuwe behoeften of behoeften waaraan niet voldoende wordt
tegemoetgekomen) (Laville en Nyssens, 2006).
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rijk het is om voor elk type van organisatie de dimensies van de prestaties beter in
kaart te brengen bij evaluaties in de toekomst. Verder geven we ook enkele richt-
snoeren die tot betrouwbaardere en duidelijkere prestatieanalyses moeten leiden.

1. DE QUASIMARKTMAATREGEL CENTRAAL IN DE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

De dienstenmarkt in het algemeen en de sociale voorzieningen in het bijzonder
ondergaan in de Europese landen een ware kentering. Van een tutelaire regeling –
waar de diensten enerzijds worden gefinancierd door de overheid, die als voogd
(“tuteur”) van de gebruiker optreedt (Laville en Nyssens, 2001), en anderzijds wor-
den verstrekt door operatoren uit de non-profitsector – zijn we sinds de jaren tach-
tig geëvolueerd naar een quasimarktmaatregel, die wordt gekenmerkt door het feit
dat dienstverleners uit de overheidssector, de privésector met winstoogmerk en de
privésector zonder winstoogmerk tegen elkaar worden uitgespeeld (4). De staat
blijft de voornaamste financier van de sociale voorzieningen, maar de non-profitsec-
tor heeft niet langer het monopolie als dienstverlener.
De markten die zo zijn ontstaan, hebben echter elk hun eigenaardigheden en onder-
scheiden zich van de conventionele markten op het vlak van zowel aanbod als vraag
(Le Grand, 1991). Wat het aanbod betreft, vinden we op de quasimarkten organisa-
ties die uiteenlopende doelstellingen nastreven. De uiteindelijke doelstelling van de
dienstverleners bestaat er immers niet systematisch in, zoals op de “conventionele”
markten, om zoveel mogelijk winst te maken. Bovendien ondergaan sommige van
deze organisaties die op de quasimarkten werkzaam zijn (meer bepaald de over-
heidsinstellingen), niet de dreiging van een faillissement.
Doordat de staat de voornaamste financier van geleverde goederen of diensten blijft,
bestaan er op het vlak van de vraag eveneens noemenswaardige verschillen tussen
deze quasimarkten en de conventionele markten. In bepaalde gevallen treedt de
staat op als koper en als tussenpersoon tussen de eindgebruiker en de dienstver-
lener (5). Over het algemeen werkt de staat met aanbestedingen. In andere gevallen
wordt de subsidie rechtstreeks naar de eindgebruikers van deze diensten gestuurd,
zoals wanneer aan de gebruikers “cheques” worden toegekend die zij bij de dienst-
verlener van hun keuze moeten omzetten. In dit verband kunnen de prijzen op de
quasimarkten door een centrale overheid worden bepaald. Deze verschillen, aan
aanbodzijde én aan vraagzijde, verklaren waarom de uitdrukking “quasimarkten”
terecht kan worden gebruikt.
De invoering van deze quasimarkten kan worden beschouwd als een poging om in
te spelen op een aantal kritieken inzake de gecentraliseerde manier van werken. De
quasimarkten kunnen in dit verband immers worden gezien als een van de werkmid-

(4) Engeland wordt vaak voorgesteld als de pionier op dit vlak, met de invoering van de “Education
Reform Act” in 1988 (Le Grand, 1991). We merken hierbij tevens op dat de niet-lucratieve scholen
van het Belgische onderwijs eveneens sinds vele jaren aanleunen bij een principe dat veel weg heeft
van de quasimarkt.
(5) In het Verenigd Koninkrijk speelt de “zorgmanager” (de “care manager”) de rol van tussenper-
soon tussen de gebruiker en de dienstverlener; hij vormt als het ware de hoeksteen van de dienstver-
lening (Knapp et al., 2001).
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delen die de overheidsdienst doeltreffender moeten maken, in de lijn van het “new
public management”. Deze uitdrukking verwijst naar de hervormingen van de over-
heidssector die sinds de jaren tachtig aan de gang zijn en zowat overal in Europa, op
enkele verschillen na, neerkomen op kostendrukkingsprogramma’s, een klantge-
richte benadering binnen de overheidsdiensten, beheer via ex-postevaluatie van de
resultaten (outputs) eerder dan door een terbeschikkingstelling ex ante van midde-
len (inputs). De gecentraliseerde werking zou immers met een aantal tekorten kam-
pen: ondoeltreffendheid op het vlak van productie (voor de administratie van het
systeem worden te veel middelen gebruikt), ondoeltreffendheid op het vlak van uit-
keringen (er wordt onvoldoende rekening gehouden met de belangen van de
gebruikers) en onbillijkheid (6). In die context werd de invoering van “quasimark-
ten” gezien als een mogelijke oplossing voor deze problemen en dat, om de volgen-
de redenen.
In de eerste plaats kan het feit dat de verschillende dienstverleners als concurrenten
tegenover elkaar staan, er volgens de economische theorie toe leiden dat de midde-
len efficiënter worden gebruikt. Door deze “concurrentiestrijd” kan beter rekening
worden gehouden met de voorkeuren van de gebruikers, wat met andere woorden
een betere toekenning van de middelen tot gevolg zou hebben. Gebruikers die de
keuze hebben, kunnen van dienstverlener veranderen wanneer zij oordelen dat de
aangeboden diensten niet aan hun verwachtingen voldoen. Zo kunnen bepaalde
mechanismen die in het kader van de quasimarkten werden ingevoerd (bijvoorbeeld
het “chequesysteem”), de minstbedeelden een reële economische macht geven,
zodat zij die dienstverlener kunnen kiezen die het best in staat is om aan hun
behoeften te voldoen (Bramley et al., 1989; Goodin en Le Grand, 1987; Le Grand,
1982). Het gecreëerde markttype zou op die manier niet alleen doeltreffender maar
ook rechtvaardiger moeten zijn. Het ontbreekt weliswaar nog aan empirisch bewijs
om deze veronderstellingen aan de werkelijkheid te toetsen en sommige elementen
zouden de theoretische voordelen van deze quasimarkten op de helling kunnen
plaatsen (7); toch heeft de concurrentiestrijd zich op het domein van de sociale
voorzieningen sterk ontwikkeld.

2. HET DIENSTENCHEQUESYSTEEM IN BELGIE – SYMBOOL VAN EEN QUASIMARKT-
MAATREGEL

In België komt er met de invoering van de “dienstencheques” in 2001 een quasi-
marktmaatregel op het domein van hulp in het huishouden. De wet van 20/07/01
bepaalt dat de dienstencheque een betaalmiddel is waarmee particulieren (de

(6) Voor meer informatie over deze tekorten, zie onder andere: Le Grand, 1991; McMaster, 2002.
(7) Ten eerste moeten we immers vaststellen dat er op lokaal vlak nog steeds geen concurrentie is tus-
sen de dienstverleners, en dus is er ook nog steeds geen keuze. In hoeverre de gebruikers naar harte-
lust van dienstverlener kunnen veranderen, kan overigens van het type van geleverde diensten afhan-
gen, en hun keuze kan sterk beperkt zijn wanneer er tussen de gebruiker en de werknemer een nauwe
band is ontstaan. Wat de billijkheid betreft, blijkt dat de dienstverleners op de “quasimarkten”, net
zoals op de conventionele markten, in de praktijk hun gebruikers kunnen kiezen en dus afromings-
strategieën (“cream skinning”) kunnen ontwikkelen. Deze houdingen zijn doorgaans ten koste van de
voor de dienstverleners duurste gebruikersgroepen, over het algemeen de kwetsbare personen.
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gebruikers), met de financiële steun van de staat in de vorm van een consumptie-
subsidie, buurtwerken of -diensten (onder meer hulp in het huishouden) kunnen
vergoeden (8), die door een erkende onderneming worden geleverd. Concreet int
de erkende onderneming een bedrag van 20,50 EUR per gepresteerd uur. Dit bedrag
wordt gedekt, enerzijds door de aankoopprijs van de dienstencheque die door de
gebruiker wordt betaald (7 EUR) (9) en, anderzijds, door een staatssubsidie ten belo-
pe van 13,50 EUR, die ex post aan de dienstverlener wordt gestort nadat deze de
dienstencheques heeft ingediend. Het gaat met andere woorden om een mechanis-
me voor de solvabilisering van de vraag, aangezien de gebruiker minder dan 7 EUR
betaalt voor een dienst waarvoor de prijs per uur 20 EUR bedraagt. Eind juli 2008
waren 698.113 gebruikers voor het dienstenchequesysteem ingeschreven. Hiervan
wonen 444.695 gebruikers (hetzij 63,7%) in Vlaanderen, 207.841 (29,8%) in het
Waalse Gewest en 45.577 (6,5%) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In totaal
werden sinds het begin van de maatregel 141.167.087 cheques terugbetaald (RVA-
Directie Statistieken en Publicaties).

In de Belgische context beoogt de invoering van de quasimarkt niet rechtstreeks
een grotere doeltreffendheid van de sociale voorzieningen die reeds worden gesub-
sidieerd. Het dienstenchequesysteem is immers een aanvulling op en geen vervan-
ging van de tutelaire subsidiëring van de diensten geleverd door privé- en overheids-
organisaties voor gezinshulp, die de thuishulp aan kwetsbare personen op zich
nemen (Gilain en Nyssens, 2001). De hoge subsidiëring van de dienstencheque
wordt gerechtvaardigd door het feit dat op die manier huishoudhulpbanen worden
gecreëerd voor laaggeschoolden en dat, op een domein waar de meeste diensten
voordien werden geleverd in het kader van “zwartwerk”. En inderdaad werd in
enkele jaren tijd een groot aantal officiële banen gecreëerd: in 2006 werkten 61.759
personen volgens een “dienstencheque”-arbeidscontract. Daarvan werkten er
41.872 voor een erkende onderneming die in het Vlaamse Gewest is gevestigd
(64,8%), 14.884 in het Waalse Gewest (24,1%) en 5.003 in het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest (8,1%). Ook het aantal gepresteerde uren is op een vergelijkbare manier
over de gewesten gespreid (Idea Consult, 2007).

Aangezien elk type van dienstverlener een erkenning kan krijgen voor het diensten-
chequesysteem, bracht deze maatregel concurrentie tot stand tussen organisaties
van uiteenlopende aard. Organisaties van sociale economie (10) (vzw’s, vennoot-

(8) Activiteiten die onder het dienstenchequesysteem vallen (en dus bij de gebruiker thuis worden
uitgevoerd), zijn de volgende: schoonmaak, was en strijk, kleine verstellingswerken en koken. Buiten
de woonplaats kan de dienstencheque worden gebruikt voor strijkdiensten, boodschappen en ver-
voer van ouderen en/of mensen met beperkte mobiliteit. Er zijn tussen de Gewesten echter wel ver-
schillen. Zo heeft Vlaanderen de lijst van activiteiten die op het Vlaamse grondgebied mogen worden
uitgevoerd, uitgebreid met de opvang van kleine kinderen.
(9) De gebruiker kan bovendien genieten van een forfaitaire belastingaftrek van 30% of, wanneer hij
geen belastingaangifte hoeft in te dienen, van een belastingkrediet.
(10) De sector sociale economie “heeft betrekking op de economische bedrijvigheden van maat-
schappijen, in hoofdzaak coöperatieven, ziekenfondsen en verenigingen, wier ethiek zich in de vol-
gende principes weerspiegelt: 1] eerder dienstverlening aan de leden of aan de gemeenschap dan
nastreven van winstbejag; 2] autonoom beheer; 3] democratische besluitvorming; 4] voorrang van
personen en van werk op kapitaal bij de verdeling van de inkomens.” (Defourny et al., 1999).148
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schappen met sociaal oogmerk zoals de inschakelingsbedrijven, …), privéorganisa-
ties met winstoogmerk (11) (uitzendkantoren, zelfstandigen, kmo’s, ...) en over-
heidsorganisaties (PWA’s, OCMW’s, …) zijn nu actief op deze quasimarkt (12).

Het federaal jaarverslag, dat in 2007 door Idea Consult (voor het jaar 2006) werd
opgesteld en de balans opmaakt van het dienstenchequesysteem, telde – zich base-
rend op maatschappelijke zetels – 1.479 ondernemingen die in 2006 een erkenning
kregen. 701 van deze organisaties behoorden tot de privésector zonder winstoog-
merk (47,4% van de totale bevolking), 469 organisaties maakten deel uit van de
publieke sector (31,7%) en 309 van de sector sociale economie (20,9%). Als we nu
de bedrijfsvestigingen in beschouwing nemen (13), werden op 30 juni 2006 1.762
organisaties geteld, met de volgende spreiding: 955 organisaties behoorden tot de
privésector met winstoogmerk (goed voor 54,2%), 419 maakten deel uit van de
publieke sector (23,8%) en 388 van de sector sociale economie (22%). Geografisch
gezien waren 1.142 organisaties in het Vlaamse Gewest gevestigd (64,8%), 489 in
het Waalse Gewest (27,8%) en 131 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (7,4%).

Door het feit dat de werking van het dienstenchequesysteem steunt op de onderlin-
ge concurrentie van de verschillende dienstverleners, die ook nog eens verschillen-
de doelstellingen nastreven, en op een vrije keuze van de gebruikers, neemt het sys-
teem commerciële allures aan. Zo zijn er dienstverleners die een maximum aan
winst nastreven, terwijl voor andere de sociale doelstelling primeert. Toch past de
dienstencheque niet in een zuivere concurrentielogica, aangezien de gecreëerde
markt aan regels is gebonden doordat een aanzienlijke subsidie wordt toegekend, de
prijs van de dienstverlening wordt vastgelegd en er een erkenning moet worden toe-
gekend, ook al zijn de vereisten niet bijzonder groot (14). Deze combinatie van
commerciële eigenschappen en een noemenswaardige tussenkomst van de over-
heid maakt dat we van een “quasimarktmaatregel” kunnen spreken.

(11) Onder privésector met winstoogmerk verstaan we die sector van de economie waar winstbejag
een hoofddoel is en de winst onder de aandeelhouders of kapitaaleigenaars wordt verdeeld.
(12) De Plaatselijke Werkgelegenheidsagentschappen (PWA’s) hebben het statuut van een vereniging
en zouden in zekere zin verwant kunnen zijn met de sector sociale economie. Daarom klasseren wij
ze bij de dienstverleners van de publieke sector, om reden van de nauwe banden tussen deze instel-
lingen en de overheid, met name op het niveau van de samenstelling van de Raad van beheer. De
gegevens die in dit artikel worden weergegeven, verschillen enigszins van de gegevens die in de
federale jaarverslagen zijn opgenomen, omdat de PWA’s in deze verslagen worden beschouwd als
“niet-commerciële privéstructuren” die de facto onder sociale economie vallen.
(13) Dit is ons inziens een oordeelkundige keuze, willen we een duidelijk beeld geven van de situ-
atie. In de sector van de uitzendarbeid bijvoorbeeld heeft een maatschappelijke zetel in Brussel tal
van “antennes” verspreid over heel het grondgebied. Om deze gegevens te bekomen hebben we het
RVA-bestand (dat de bedrijfsvestigingen bevat) en het Accor-bestand (dat de erkenningsnummers
bevat) naast elkaar gelegd.
(14) De erkenning voor dienstencheques omvat geen bijzondere voorwaarden voor de kwaliteit van
de dienstverlening en stelt relatief weinig eisen aangaande de kwaliteit van het werk. Wel wordt
gestipuleerd dat de onderneming zich ertoe verbindt om haar werkgevers na een aantal maanden een
contract van onbepaalde duur aan te bieden en om voormalige sociale-uitkeringstrekkers voorrang te
verlenen bij het toewijzen van een voltijdse baan.

149

DIENSTENCHEQUES: QUASIMARKTMAATREGEL ...



FIGUUR 1: GEOGRAFISCHE SPREIDING VAN DE BEDRIJFSVESTIGINGEN VAN DE DIENSTENCHEQUE-
ORGANISATIES OP 30 JUNI 2006

Bovendien worden bij de dienstenchequeoperatoren die een sociaal doel nastreven,
ook nog eens verschillende missies uitgevoerd en dat is nu net een kenmerk van deze
quasimarkt. Tot de dienstenchequeoperatoren behoren immers, enerzijds, de organi-
saties voor economische integratie (hoofdzakelijk “inschakelingsbedrijven”), wier mis-
sie er voornamelijk in bestaat om bijzonder kwetsbare personen op de arbeidsmarkt
tewerk te stellen; anderzijds zijn er de organisaties die thuishulp bieden en zich tot
kwetsbare gebruikers richten; het gaat hier in hoofdzaak om erkende hulpdiensten
voor gezinnen en ouderen. De dienstverleners die kwetsbare gebruikers op de
arbeidsmarkt integreren of hen helpen, kunnen bijkomende subsidies krijgen die met
hun specifieke missie verband houden. Verder hebben alle dienstenchequeonderne-
mingen de mogelijkheid om gebruik te maken van een aantal steunmaatregelen (Acti-
va (15), SINE (16) …) die betrekking hebben op de aanwerving van “doelgroepwerk-

(15) De Activamaatregel bevordert de terugkeer van langdurig werkzoekenden naar de arbeidsmarkt.
De maatregel geldt voor alle werkgevers en houdt een verlaging van de werkgeversbijdragen in, als-
ook de toekenning van een werkuitkering. Deze wordt door de RVA betaald en het bedrag ervan
hangt af van het profiel van de werknemer.
(16) De SINE-maatregel bevordert, net als de Activamaatregel, de herinschakeling van langdurig
werklozen in de sector van de sociale inschakelingseconomie. De voorziene steun is dezelfde als
voor de Activamaatregel, maar loopt over een langere termijn en kan voor sommige profielen van
werkzoekenden zelfs voor onbepaalde duur zijn.
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nemers”. Tot slot stellen we met andere woorden vast dat de diversiteit van de
opdrachten die op de quasimarkt voorkomen, zich uit in een diversiteit van over-
heidsmiddelen die toegankelijk zijn voor de “dienstenchequeoperatoren”.

3. VERGELIJKENDE ANALYSE VAN DE VERSCHILLENDE DIENSTVERLENERS:  DE
BESTAANDE EVALUATIES

Aangezien de gemeenschap in sterke mate het dienstenchequesysteem financiert en
regelt, is het logisch dat de werking van deze quasimarkt regelmatig onder de loep
wordt genomen. De invoering van steeds geavanceerdere evaluatiemiddelen is een
opvallende trend op internationale schaal (17). Eerder dan van het dienstenche-
quebeleid een algemene evaluatie te maken (van het type kosten-batenanalyse),
richten we onze aandacht op een vergelijkende analyse van de prestaties van de ver-
schillende types van dienstverleners die op dit vlak werkzaam zijn. De analyse van
de specifieke inbreng van de verschillende dienstverleners vormt geen kernvraag in
de bestaande evaluaties in België. Toch kunnen we in dit verband relevante informa-
tie halen uit verschillende studies: de federale jaarverslagen over het diensten-
chequesysteem van 2005, 2006 en 2007 (18) en de financiële audit van het
dienstenchequesysteem (19); deze werken werden gerealiseerd op verzoek van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg. Verder is er
het onderzoek dat in 2006 in opdracht van de Gewestminister van Economie, Werk-
gelegenheid en Buitenlandse handel werd uitgevoerd (20). Hierbij wijzen we erop
dat deze laatste enquête slechts betrekking heeft op het Waalse Gewest, in tegen-
stelling tot de eerste twee, die op het hele land slaan.

(17) Hoewel evaluaties in sommige domeinen, zoals gezondheid en onderwijs, reeds in de jaren der-
tig werden uitgevoerd en dit fenomeen sindsdien alsmaar grotere proporties aannam (Rossi & Free-
man, 1989), waren de evaluaties tot in de jaren negentig niet te vergelijken met de huidige evaluatie-
methodes (zowel wat het aantal studies, als de diepgang van de analyses betreft), vooral dan in de
Angelsaksische landen (het Verenigd Koninkrijk en Australië bijvoorbeeld).
(18) Artikel 10 van de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen vermeldt de
verplichting om vanaf 2005 een jaarverslag op te stellen over het dienstenchequesysteem. Deze ver-
slagen gaan steeds over het voorbije jaar. De jaarverslagen van Idea Consult steunen op administratieve
gegevens (RVA, RSZ en RSZPPO en Accor Services), die worden aangevuld met enquêtes die bij
werknemers werden gehouden (voor het verslag van 2007 werd rekening gehouden met de ant-
woorden van 3.678 werknemers van de 61.759 in 2006 tewerkgestelde werknemers), in erkende
ondernemingen (915 ondernemingen – hoofdzetels – hebben voor het verslag van 2007 geant-
woord) en bij gebruikers (voor het verslag van 2007 werd rekening gehouden met de mening van
305 gebruikers van de 316.101 gebruikers die in 2006 minstens eenmaal een bestelling hebben
geplaatst).
(19) Deze audit is gebaseerd op een elektronische enquête die in 2007 werd gehouden: 409 organisa-
ties die in het dienstenchequesysteem werkzaam zijn, vulden het formulier in, maar uiteindelijk wer-
den slechts 302 formulieren gebruikt voor de audit, aangezien de overige formulieren schijnbaar
abnormale antwoorden bevatten.
(20) Voor dit onderzoek werden in maart 2006 vragenlijsten gestuurd naar de erkende structuren die
mogelijkerwijze op het Waalse grondgebied actief zijn. In fine bestond de steekproef uit 274 erken-
de structuren.
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3.1. DE JAARLIJKSE FEDERALE EVALUATIES EN HET VERSLAG “WAALS GEWEST”
Traditiegetrouw wordt de prestatie van een organisatie beoordeeld naar de verwe-
zenlijkingen en de rechtstreekse en onrechtstreekse impact daarvan, waarbij elk van
deze concepten overeenstemt met steeds ruimere productiebegrippen (Marée,
2006). Op die manier stemmen de verwezenlijkingen overeen met de engste zin van
de term “productie”, als verwijzing naar de producten die de activiteit van de orga-
nisatie oplevert. Het begrip “resultaat” dekt dan weer de onmiddellijke voordelen
die de rechtstreekse ontvangers hebben bekomen. In werkelijkheid wil men de wij-
zigingen identificeren bij de actoren die rechtstreeks genieten van de in het kader
van de activiteit gerealiseerde dienstverlening. De impact wijst op de gevolgen van
deze resultaten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtstreekse en onrecht-
streekse impact. Terwijl de rechtstreekse impact staat voor de gevolgen van de acti-
viteit voor de rechtstreekse ontvangers, wordt met de onrechtstreekse impact ver-
wezen naar de gevolgen van de activiteit voor personen of instellingen die geen deel
uitmaken van de rechtstreekse begunstigden. Tot slot lijkt het ons nuttig om bij de
onrechtstreekse impact ook de collectieve impact te identificeren, de impact die de
gemeenschap als geheel aangaat. Wij zullen in dit artikel geen onderscheid maken
tussen de resultaten en de rechtstreekse impact (beide begrippen liggen immers
zeer dicht bij elkaar) en wij beschouwen de onrechtstreekse impact voor een groot
stuk als collectief. Daardoor kunnen we de prestaties van de verschillende types van
dienstverleners met meer duidelijkheid aankaarten.

3.1.1. De verwezenlijkingen
Het luik verwezenlijkingen komt in de reeds gerealiseerde evaluaties goed tot zijn
recht. Over de gecreëerde banen zijn dan ook tal van gegevens beschikbaar, geven-
tileerd per type van organisatie: aantal werknemers, aantal gepresteerde uren, aantal
afgesloten contracten, .... Wij beperken ons in deze bijdrage tot de weergave van
het aantal werknemers, aangezien het aantal gepresteerde uren en het aantal afge-
sloten contracten niet echt tot uiteenlopende vaststellingen leiden.

Op het gebied van verwezenlijkingen onderscheidt de privésector met winstoog-
merk zich van de andere sectoren, omdat hier de meeste arbeidsplaatsen (58,5%)
worden gecreëerd dankzij de dienstencheques. De uitzendsector alleen al is goed
voor 35,5% van de jobcreatie. Na de privésector met winstoogmerk komen de sec-
tor sociale economie (die goed is voor ongeveer 25% van de jobcreatie) en de open-
bare sector (met om en bij de 17%). Een organisatie van de privésector met winst-
oogmerk neemt, op basis van de maatschappelijke zetels, gemiddeld 52 werkne-
mers in dienst. De organisaties van de sociale economie werven gemiddeld en per
organisatie ongeveer 50 werknemers aan; de organisaties van de publieke sector tot
slot stellen iets meer dan 22 werknemers tewerk.
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TABEL 1: DE VERWEZENLIJKINGEN

3.1.2. De rechtstreekse impact
Indicatoren betreffende de kwaliteit van het werk geven, althans gedeeltelijk, een
beeld van de rechtstreekse impact voor de werknemers: contract voor bepaalde
duur (CBD)/onbepaalde duur (COD), arbeidstijd, aangeboden loonvoorwaarden en
sociale voordelen, vertrekpercentage bij de werknemers, type van aangeboden
opleiding en begeleiding, enz. Subjectieve gegevens over de tevredenheid van de
werknemers, uitgesplitst per type van organisatie, zijn eveneens verkrijgbaar. De
onderstaande tabel geeft enkele interessante elementen weer.

We stellen vast dat de rechtstreekse impact voor de werknemers sterk verschilt
naargelang van het type van dienstverlener. De inschakelingsbedrijven onderschei-
den zich van de andere organisaties door het hoge percentage COD’s dat ze aan de
werknemers aanbieden (86,2%), daar waar de uitzendbedrijven dit type van con-
tract slechts zelden aanbieden (1,6%). Deze gegevens worden overigens gestaafd
door het verslag van het Waalse Gewest, waarin wordt aangetoond dat 78,3% van de
inschakelingsbedrijven alleen COD’s aanbiedt, terwijl in 55,6% van de uitzendbedrij-
ven 2/3 van de werknemers een CBD hebben. Wat het werkrooster betreft, stellen
we vast dat 43,8% van de uitzendkrachten minder dan eenderde van een voltijdse
tewerkstelling werkt. Uit het verslag van Idea Consult blijkt dat alle ondernemingen,
met uitzondering van de uitzendbedrijven, een (grote) meerderheid van werkne-
mers hebben die halftijds tot voltijds werken. Tot slot biedt een hoog percentage 
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Bron: Idea Consult 2007. 

Aantal werknemers in de 
loop van 2006 

% werknemers in de loop 
van 2006 

Inschakelingsbedrijven 4.644 7,5% 

Vzw’s 10.668 17,3% 

Sociale economie 15.312 24,8% 

PWA’s 6.380 10,3% 

Gemeenten en OCMW’s 3.990 6,5% 

Publieke sector 10.370 16,8% 

Natuurlijke personen 1.226 2% 

Privéondernemingen met 
winstoogmerk, niet 

uitzendsector
12.943 21% 

Uitzendondernemingen 21.908 35,5% 

Privésector met 
winstoogmerk 36.077 58,5% 



TABEL 2: DE RECHTSTREEKSE IMPACT VOOR DE WERKNEMERS

van gemeentes (83%), PWA’s (54%), natuurlijke personen (50%) en uitzendbedrijven
(48%) noch begeleiding noch opleiding aan hun werknemers. Dit geldt echter voor
slechts 6% van de inschakelingsbedrijven. Hierbij dienen we wel op te merken dat
de gegevens inzake de aangeboden opleidingen onvolledig zijn, aangezien ze niet
exact weergeven welk percentage werknemers een opleiding heeft gekregen, noch
welk type van opleiding wordt geboden. We kunnen derhalve moeilijk inschatten in
welke mate deze opleidingen er daadwerkelijk toe bijdragen dat de inzetbaarheid
van de aangeworven personen toeneemt.

Wat de indicatoren betreft waarmee de rechtstreekse impact voor de gebruikers
wordt bepaald, werd jaarlijks in het kader van een federaal jaarverslag een enquête
gehouden bij een steekproef van deze gebruikers. Niet alleen werd het luik van de
evaluatie dat aan de kwaliteit van de dienstverlening is gewijd, jaar na jaar beknop-
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Bron: * Berekening op basis van het verslag Idea Consult 2007; ** Verslag Idea Consult 2006; *** Verslag Idea Consult 2007. 

Verhouding 

COD/totaal 

van de 

aangeboden 

contracten 

(%) * 

Werknemers

minder dan 1/3 

tijd (%)** 

Organisaties die geen 

opleiding of 

begeleiding bieden 

(%)*** 

Uitstroom 

actieve 

werknemers 

in 2005 

(%)***  

Inschakelingsbedrijven 86,2% 1,3% 6% 14% 

Vzw’s 48,4% 1% 35% 15,3% 

Sociale economie 56,8%  

PWA’s 71,7% 1,6% 54% 7,7% 

Gemeenten 83% 

OCMW’s 
60,6% 2,9% 

25% 
23,3% 

Publieke sector 67,2% 

Natuurlijke personen 66% 50% 

Privéondernemingen 
met winstoogmerk, 
niet uitzendsector 

41,1% 

6,5% 
30% 

18,6% 

Uitzendondernemingen 1,6% 43,8% 48% 21,9% 

Privésector met 
winstoogmerk 3,8% 



ter, in tegenstelling tot de evaluatiecriteria van de kwaliteit van het werk, maar wer-
den er ook slechts weinig indicatoren per type werkgever opgesplitst. Als we ons
beperken tot de doelstelling om de organisaties van verschillende aard met elkaar te
vergelijken, kunnen we aan de hand van het verslag zo goed als alleen het “verloop”
van de werknemers bij eenzelfde gebruiker bepalen, alsook de gemiddelde wacht-
tijd voor de gebruikers (zie tabel 3). Overigens, in het verslag van 2007 wordt de
tevredenheid van de dienstenchequeklanten naast het type van dienstverleners
gelegd, maar het verslag geeft geen details over de scores en besluit simpelweg: “De
gemiddelde tevredenheidsscore van de gebruikers kent geen grote verschillen
naar type bedrijf. De score varieert van 8,4 [op 10] voor inschakelingsbedrijven
tot 7,5 [op 10] voor de gebruikers die diensten aankopen bij een gemeente of
OCMW” (Idea Consult, 2007, p.86).

TABEL 3: DE RECHTSTREEKSE IMPACT VOOR DE GEBRUIKERS

Inzake het “verloop” van werknemers constateren we dat het aantal werknemers
dat bij eenzelfde gebruiker gaat werken, het hoogst is bij de inschakelingsbedrijven
en de uitzendbedrijven en het laagst bij de vzw’s en de PWA’s. Volgens het verslag
is het verloop van werknemers bij eenzelfde gebruiker vaak gebonden aan de turn-
over van de huishoudhulp binnen de onderneming en aan problemen met absenteïs-
me. De gemiddelde wachttijd van de gebruikers vooraleer de onderneming de eer-
ste prestatie levert, is het kortst in de privésector met winstoogmerk in het alge-
meen en het langst bij de gemeenten, de OCMW’s en de PWA’s. De wachttijd kan
gelinkt zijn aan factoren die onder controle van de ondernemingen vallen (een
bureaucratischer beheer) of buiten hun controle liggen (moeilijkheden om in de
regio mensen aan te werven en dus wachtlijsten van gebruikers).
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  Bron: Verslag Idea Consult 2006. 

Aantal werknemers bij 

eenzelfde gebruiker 

Gemiddelde wachttijd voor 

de gebruikers  

Inschakelingsbedrijven 3 29 dagen 

Vzw’s 1,7 34,7 dagen 

PWA’s 1,9 47,1 dagen 

Gemeenten en OCMW’s 2,1  57,7 dagen 

Natuurlijke personen 

Privéondernemingen met 
winstoogmerk, niet 

uitzendsector

2 22 dagen 

Uitzendondernemingen 2,2 25,2 dagen 



3.1.3. De collectieve impact
In de context van structurele ondertewerkstelling van laaggeschoolden kan aan de
creatie van arbeidsplaatsen voor dit specifieke type van werknemers ook een collec-
tieve impact worden toegeschreven. In dat verband stellen we vast dat 61.759 per-
sonen in 2006 werkzaam waren met een dienstenchequecontract, terwijl het oor-
spronkelijk de bedoeling was om tegen eind 2007 25.000 bijkomende banen te creëren.
Deze cijfers hebben betrekking op de bruto jobcreatie. A priori zouden we ook
de gevolgen van zuiver verlies en vervanging moeten inschatten, dat wil zeggen
respectievelijk het gebruik van een dienstenchequecontract om een werknemer in
dienst te nemen die in ieder geval in dienst zou zijn genomen, ook zonder het dien-
stenchequesysteem, en de aanwerving van een werknemer met een dienstenche-
quecontract in de plaats van een andere werknemer die had kunnen worden aange-
worven. Volgens de klassieke manier zouden we eveneens moeten beoordelen wat
de gevolgen van verschuiving zijn, dat wil zeggen de aanwerving door een werk-
gever van een dienstenchequewerknemer ten koste van de tewerkstelling van ande-
re werknemers die voordien door diezelfde werkgever of door andere werkgevers
tewerkgesteld waren. Het feit dat er vóór de invoering van het dienstencheque-
systeem op het vlak van huishoudhulp haast geen officiële werkgevers waren,
beperkt aanzienlijk het risico dat het dienstenchequesysteem niet efficiënt zou zijn
wat de doelstelling jobcreatie betreft. In dat opzicht zijn de gevolgen van zuiver ver-
lies (of deadweighteffect) waarschijnlijk beperkt of zelfs onbestaande. Hetzelfde
geldt voor de gevolgen van verschuiving. In deze context kan het aantal gecreëerde
arbeidsplaatsen met andere woorden worden beschouwd als een “goede indicator”
voor de collectieve impact.

Met sommige indicatoren, zoals de categorie waartoe de werknemers behoren (21),
het studieniveau en de vroegere sociaal-familiale en sociaalprofessionele situatie van
de werknemers, kan de beschikbare informatie meer worden gedetailleerd zodat
ook nauwkeuriger kan worden bepaald welke types van werknemers door de ver-
schillende categorieën van operatoren in dienst worden genomen. In tabel 4 zijn
enkele van deze elementen opgenomen. We stellen vast dat de werknemers van
categorie A beter zijn vertegenwoordigd in inschakelingsbedrijven en, eigenaardig
genoeg, in de uitzendbedrijven. We mogen echter niet vergeten dat deze laatste hun
werknemers slechts zelden een COD aanbieden en dat ze vaak voorrang geven aan
zeer deeltijds werk. De gemeenten en OCMW’s nemen minder werknemers van
categorie A in dienst, maar toch zien we dat deze structuren, net als de inschake-
lingsbedrijven, meer zeer laaggeschoolde personen in dienst nemen (zie kolom 2).
Op het vlak van de kwalificaties en scholing van de werknemers merken we dat
werknemers met een diploma van (hoogstens) lager secundair onderwijs talrijker
vertegenwoordigd zijn bij de gemeenten en OCMW’s, en vervolgens in de inschake-

(21) Er wordt immers een onderscheid gemaakt tussen categorie A, die bestaat uit de werknemers
die met een dienstenchequearbeidscontract zijn tewerkgesteld en tijdens hun tewerkstelling recht
hebben op een werkloosheidsuitkering, een leefloon of sociale hulpverlening, en categorie B, die
alle werknemers bevat die met een dienstenchequearbeidscontract zijn tewerkgesteld. Sommige bij-
zondere modaliteiten verschillen naargelang van de categorie waartoe de werknemer behoort.
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lingsbedrijven. Het percentage van werknemers die een laag scholingsniveau heb-
ben of beroepsonderwijs hebben gehad, is het hoogst in de inschakelingsbedrijven,
bij de gemeenten en de PWA’s. Het verschillende profiel van de werknemers die
door de verschillende types van dienstverleners worden aangeworven, kan met
name in het geval van de uitzendbedrijven verklaren dat er in termen van opleiding
en begeleiding van werknemers verschillende inspanningen worden geleverd; dit
kunnen we onder meer afleiden uit tabel 2.

Tot slot vermelden we dat ook aan de kwaliteit van het werk op zich (zie in dit ver-
band tabel 2) een collectieve impact kan worden toegeschreven, omdat op die
manier de sociale cohesie erop vooruitgaat.

TABEL 4: DE “COLLECTIEVE IMPACT” VOOR DE WERKNEMERS

3.2. DE FINANCIELE AUDIT VAN HET DIENSTENCHEQUESYSTEEM
Inzake evaluatie leverde de financiële audit die PricewaterhouseCoopers in 2007
realiseerde, bijkomende en onmisbare informatie op. Tot nog toe werd de impact
van de dienstencheques op de begroting in de jaarlijkse evaluaties immers alleen
geanalyseerd vanuit het standpunt van de overheid, met de klemtoon op de kost-
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Bron: * Verslag Idea Consult 2006; ** Berekening op basis van het verslag Idea Consult 2006. 

Werknemers

uit categorie 

A (%)* 

Laaggeschoolde 

werknemers –

lager onderwijs 

of lager 

secundair 

onderwijs – (%)*

Werknemers die 

secundair 

beroepsonderwijs 

hebben gevolgd 

(%) * 

Laaggeschoolde 

werknemers en 

werknemers die 

secundair 

beroepsonderwijs hebben

gevolgd (%)**  

Inschakelings-
bedrijven 58,7% 48,1% 33,3% 81,4% 

Vzw’s 49,5% 19,5% 44,5% 64% 

PWA’s 52,5% 38,4% 35,6% 74% 

Gemeenten 33,2% 
OCMW’s 30,3% 

55,5% 22,2% 77,7% 

Natuurlijke 
personen 48,8% 

Privéonder-
nemingen met 

winstoog-
merk, niet 

uitzendsector

36,2% 
18,7% 45,7% 64,4% 

Uitzendonder-
nemingen 54,7% 31,5% 30,8% 62,3% 



prijs en na een ruwe schatting (22) van de terugverdieneffecten (inzake werkloos-
heidsuitkering, sociale zekerheid en personenbelasting). De financiële audit gaat na
in hoeverre het systeem vanuit het standpunt van de dienstverleners in het diensten-
chequesysteem financieel haalbaar is. Vanaf 2005, toen de ruilwaarde van de dien-
stencheque nog 21 EUR bedroeg, beschouwde 62% van de door Idea Consult onder-
vraagde ondernemingen dit bedrag immers als ontoereikend. Toen op 23 januari
2007 de ruilwaarde van de dienstencheque met één euro werd verlaagd (verlaging
van 21 tot 20 EUR), moest de houdbaarheid van het dienstenchequesysteem op
lange termijn onder de loep worden genomen, dit om in te spelen op de onzeker-
heid bij een toenemend aantal operatoren. In dit verband wil de audit bepalen hoe-
veel een dienstenchequewerknemer per uur kost aan zijn werkgever en dus welke
winstmarge de verschillende organisatietypes hebben.

Als we de resultaten bekijken, kunnen we onder andere (zie figuur 2) de volgende
marge bepalen voor een ruilwaarde van 20 EUR per dienstencheque (met andere
woorden de huidige waarde). Drie soorten marge zijn vertegenwoordigd: de marge
die alleen dankzij de dienstencheque wordt gerealiseerd, de marge na aftrek van de
permanente steun voor de tewerkstelling en de regionale subsidies (bijvoorbeeld de
subsidies gekoppeld aan de erkenning van inschakelingsbedrijven) en tot slot de
marge na aftrek van de permanente en tijdelijke steun voor de tewerkstelling en de
regionale subsidies (hetzij de vorige marge waaraan de maatregelen met het tewerk-
stellen van moeilijk te plaatsen personen of de maatregelen inzake startbanen, ...
zijn toegevoegd) (23).

Uit figuur 2 kunnen we afleiden dat de inschakelingsbedrijven en, in mindere mate,
de vzw’s permanente steunmaatregelen voor de tewerkstelling en regionale subsi-
dies gelinkt aan hun opdracht nodig hebben, willen ze een positieve marge beko-
men. Behalve deze subsidies hebben de gemeenten en OCMW’s ook tijdelijke steun-
maatregelen voor de tewerkstelling nodig om rendabel te zijn. Voor deze sociale-
economiestructuren en deze openbare dienstverleners is het met andere woorden
duidelijk noodzakelijk dat bijkomende middelen worden toegekend (in tegenstelling
tot de PWA’s, aldus de figuur). Uit de audit blijkt overigens dat deze behoefte wordt
verklaard door een aantal prestatie-elementen die reeds werden genoemd: de hoger
genoemde organisaties onderscheiden zich van elkaar door hun begeleiding, maar
ook door hun opleiding. Het begeleidingspercentage ligt het hoogst in de inschake-

(22) Met de huidige gegevens is het immers niet mogelijk om nauwkeurig de “terugverdieneffecten”
te berekenen, aangezien ze geen informatie verstrekken over de loopbaan van de werknemers die in
het kader van dit systeem in dienst worden genomen, noch over wat er met hen gebeurd zou zijn als
het dienstenchequesysteem niet had bestaan.
(23) Hoewel het inderdaad moeilijk is om al deze maatregelen en subsidies in categorieën onder te
brengen, rijzen er vragen bij de typologie die door PWC wordt aangewend: hoe kan met name het
onderscheid worden gemaakt tussen permanente, tijdelijke en regionale maatregelen? De regionale
maatregelen, zoals de subsidies die aan de erkende inschakelingsbedrijven worden toegekend, zou-
den kunnen worden gespreid over permanente en tijdelijke maatregelen. De SINE-maatregel is in
sommige gevallen dan weer hernieuwbaar.
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FIGUUR 2: MARGES VAN DE DIENSTENCHEQUEORGANISATIES VOOR EEN RUILWAARDE VAN
20 EUR PER DIENSTENCHEQUE

lingsbedrijven (één begeleider voor 11,52 dienstenchequewerknemers) en het
laagst voor privéhandelsondernemingen (uitzendkantoren niet meegerekend) en
natuurlijke personen (één begeleider voor 41,22 dienstenchequewerknemers). Het
opleidingspercentage ligt het hoogst bij de inschakelingsbedrijven, de
OCMW’s/gemeenten en de vzw’s en het laagst in de uitzendsector. Deze rentabili-
teitsverschillen tussen de dienstverleners kunnen we ook vaststellen als we de werk-
zaamheidsgraad (of tewerkstellingsgraad) berekenen; dit cijfer meet de verhouding
tussen het aantal cheques dat door de structuur wordt geïnd, en het aantal uren dat
aan de werknemers wordt uitbetaald. De werkzaamheidsgraad is een interessante
indicator die een idee geeft van de mate waarin de dienstverlener winstgevend is.
Men zou immers verwachten dat een operator met winstoogmerk het aantal uren
dat bij de gebruiker wordt gepresteerd (en dus het aantal dienstencheques en
gesubsidieerde uren), zo veel mogelijk optrekt ten koste van de “niet-productieve”
(niet-gepresteerde en dus niet-gesubsidieerde) uren, die aan begeleiding, opleiding,
enz. zijn gewijd. Volgens de financiële audit (zie de onderstaande tabel 5) ligt de
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bezettingsgraad van de inschakelingsbedrijven (75%) en de OCMW’s en gemeenten
(77%) een flink stuk lager dan het globale gemiddelde, dat 85% bedraagt. De uit-
zendkantoren worden gekenmerkt door een zeer hoge bezettingsgraad: 94% (24).
Dat betekent met andere woorden dat slechts 6% van de uren die aan uitzendwerk-
nemers worden betaald, aan niet-productieve activiteiten worden gespendeerd,
tegenover 25% in de inschakelingsbedrijven. Tot slot bestaat er ook een notoir ver-
schil in termen van loonkosten, maar dit moet worden toegeschreven aan de toepas-
sing van een specifieke reglementering voor sommige dienstverleners (25) maar ook
aan een weloverwogen keuze om voordeligere werkomstandigheden te bieden.

TABEL 5:

Naar aanleiding van de cumulatie van subsidiegelden door sommige organisaties die
een specifieke missie uitvoeren – en zich met name met inschakeling bezighouden
– deed de privésector met winstoogmerk zijn beklag over “oneerlijke concurrentie”
en “oversubsidiëring” van sommige operatoren. Zo bevestigt Federgon (federatie
van partners voor werk – in feite gaat het om de federatie van alle handelsbedrijven
die in het dienstenchequesysteem actief zijn) dat ze ter verdediging optreedt van
“de meerwaarde van de commerciële sector, d.i. een waarborg van kwaliteit van
de dienstverlening als gevolg van een gezonde commerciële concurrentie. Bijzon-
dere aandacht gaat ook naar bepaalde vormen van oversubsidiëring van bepaal-
de organismen (overheidsdiensten of sociale economie ) die oneerlijke concurren-

(24) We moeten deze woorden echter nuanceren: de “niet-productieve” uren zouden theoretisch
kunnen dienen om de werknemers op te leiden met de bedoeling de diensten te verbeteren. Deze
hogere kwaliteit van de geleverde diensten zou meer klanten ertoe kunnen aanzetten om zich tot
deze organisatie te richten en zou met andere woorden de winst ervan opdrijven.
(25) De loonschalen die in de publieke sector – de OCMW’s – worden toegepast bijvoorbeeld, liggen
hoger dan degene die werden bepaald door het speciaal voor het dienstenchequesysteem opgerichte
paritair comité (322.01).
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Percentage 

opleiding��
Percentage 

begeleiding��
Werkzaamheidsgraad Loonkost���

Inschakelingsbedrijven 2,53 % 11,52 75,33% 11,92 EUR 

Vzw’s 1,08 % 17,39 82,47% 12,75 EUR 

Gemeenten en OCMW’s 1,60 % 14,68 76,60% 13,70 EUR 

PWA’s 0,33 % 14,69 86,29% 10,70 EUR 

Privéhandelsondernemingen 
en natuurlijke personen 

0,36 % 41,22 88,29% 11,99 EUR 

Uitzendsector 0,11 % 14,56 94,21% 12,66 EUR 

Totaal 0,89 % 17,97 85% 12,33 EUR 
Bron: Tabel opgesteld op basis van de financiële audit van het stelsel van dienstencheques voor buurtdiensten en -banen. 

� Percentage opleiding = aantal uren opleiding / aantal betaalde uren. 

�� Percentage begeleiding = aantal dienstenchequewerknemers in VTE / begeleidend personeel in VTE 

��� Loonkost per betaald uur = totale loonkost van de dienstenchequewerknemers / aantal betaalde uren. 



tie kunnen veroorzaken t.a.v. de commerciële bedrijven” (26). Eerder dan ervan
uit te gaan dat alle dienstenchequeoperatoren eenzelfde activiteit ontwikkelen
die wordt gesanctioneerd door een “gezonde handelsconcurrentie”, zouden we
kunnen stellen dat sommige operatoren – en dan in het bijzonder de operatoren
uit de sectoren zonder winstoogmerk, om reden van een specifieke missie van
thuishulp of inschakeling – bijdragen tot het algemene belang, doordat ze een
collectieve impact produceren. In dat geval getuigen de openbare middelen die
aan sommige operatoren zonder winstoogmerk worden toegekend, eenvoudig-
weg van het feit dat de overheid de nagestreefde missie van algemeen belang bij-
treedt en deze haar steun verleent. Op die manier kunnen we dan ook de argu-
menten “oversubsidiëring” en “oneerlijke concurrentie” op de helling plaatsen,
zoals J. Gadrey (2004) suggereert: “wanneer een [onderneming in de sociale en
solidaire economie] effectief een concurrent is voor het type van dienst dat ze ver-
leent, met één of meer lucratieve privéondernemingen, kunnen we, zonder de
“eerlijkheid van de concurrentie” in vraag te stellen, maar één rechtvaardiging
vinden voor het feit dat er bepaalde voorwaarden aan worden toegekend: het
vaststelbare bestaan van bijdragen aan het algemeen belang, bijdragen die de
privéondernemingen [met winstoogmerk] niet of minder goed leveren”.

In dat verband moeten we onderzoeken of in de eerste prestatiebeoordelingen die
indicatoren die een cumulatie van openbare gelden rechtvaardigden, wel voldoende
naar voren konden worden geschoven. Aan de hand van de jaarlijkse federale evalu-
atie van het dienstenchequesysteem – zelfs al is het niet evident om definitieve con-
clusies te trekken – kunnen we wel enkele opmerkelijke resultaten waarnemen op
basis van een aantal overzichtstabellen, die hierna worden weergegeven. Op het
niveau van de verwezenlijkingen vormen de uitzendsector in het bijzonder en de
privésector met winstoogmerk in het algemeen de basis waarop een zeer aanzienlijk
aandeel van de jobcreatie steunt; de uitzendsector onderscheidt zich echter door
een minder goede kwaliteit van zijn resultaten voor wat de rechtstreekse en collec-
tieve impact inzake kwaliteit van het werk betreft: er worden slechts weinig con-
tracten van onbepaalde duur aangeboden, de arbeidstijden zijn beperkt (minder dan
1/3) en in nagenoeg de helft van de structuren is er geen opleiding of begeleiding.
Voor dit laatste criterium merken we op dat voor de gemeenten, de PWA’s en de
natuurlijke personen vergelijkbare cijfers worden genoteerd. De inschakelingssector
scoort op basis van deze criteria het best. Gezien deze indicatoren en het profiel van
de aangeworven werknemers, kan de toekenning van bijkomende fondsen aan de
organisaties die van inschakeling een van hun hoofddoelstellingen hebben gemaakt,
niet meteen al als “oversubsidiëring” worden bestempeld”.

In diezelfde richting geeft de financiële audit van PricewaterhouseCoopers ook aan
dat deze types van organisaties, die bepaalde specifieke missies nastreven, bijko-
mende subsidies nodig hebben, willen ze kunnen overleven. Verder toont de audit 

(26) Zie de missie bij diensten aan particulieren op de website van Federgon:
http://www.federgon.be.
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overigens aan dat deze zelfde dienstverleners – met op de eerste rij de inschake-
lingsbedrijven – zich onderscheiden door de opleiding én de begeleiding die ze ver-
strekken, wat maakt dat deze subsidies volledig gerechtvaardigd zijn. De audit
erkent overigens ook de “sociale doelstelling” van de inschakelingsbedrijven:”[uit
de gegevens] blijkt duidelijk dat invoegbedrijven heel wat meer tijd (en dus kos-
ten) besteden aan de begeleiding en vorming van hun dienstenchequewerkne-
mers. In dit kader moet echter ook rekening worden gehouden met de maat-
schappelijke doelstelling van een invoegbedrijf. Zij stellen nu eenmaal personen
tewerk met profielen die ook meer begeleiding en vorming vereisen. Anderzijds
verkrijgen zij voor deze werknemers ook vaak hogere bedragen aan tewerkstel-
lingsmaatregelen[…]. Kortweg kan gesteld worden dat zij weliswaar meer tege-
moetkomingen ontvangen, maar dat zij deze ook nodig hebben voor de extra
begeleiding en vorming die deze werknemers vereisen” (PricewaterhouseCoopers,
2007). In dat opzicht stellen we met belangstelling vast dat de financiële audit aan-
leiding heeft gegeven tot een perscommuniqué door de toenmalige Federale Minis-
ter van Werk, die voorstander was van een hogere ruilwaarde voor de dienstenche-
ques voor de organisaties die hun werkgevers een opleiding geven, die met hen een
contract voor onbepaalde duur afsluiten en die werkzoekenden in bijzonder precai-
re situaties aanwerven: “Volgens minister Vanvelthoven is het daarom belangrijk
een onderscheid te maken in inruilwaarde naargelang van het soort onderneming
en het type werknemers die hier tewerkgesteld zijn. De ondernemingen die veel
vorming en opleiding aanbieden aan hun werknemers dienen een hogere inruil-
waarde te ontvangen dan ondernemingen die hier geen aandacht aan besteden.
[…] Tenslotte herhaalt minister Vanvelthoven zijn voorstel om ook een onderscheid
te maken tussen dienstenchequeondernemingen die grotendeels contracten van
onbepaalde duur en de interim-sector die voornamelijk contracten van bepaalde
duur aanbiedt” (Perscommuniqué van Minister Vanvelthoven tijdens de voorstelling
van de financiële audit van het dienstenchequesysteem, 16/07/2007).

Op basis van deze verschillende rapporten blijken subsidies toegekend aan organisa-
ties die een inschakelingsmissie uitvoeren, althans gedeeltelijk te kunnen worden
verklaard door een betere kwaliteit van het werk en door de tewerkstelling van de
kwetsbaarste werknemers. Er ontbreekt evenwel een reeks indicatoren om deze
redenering verder uit te diepen. De audit brengt immers slechts enkele dimensies
van de prestaties in verband met de middelen. Derhalve is het niet mogelijk om
definitief uitsluitsel te geven over eventuele oneerlijke concurrentie en oversubsi-
diëring. We mogen in dit stadium immers nog geen afstand doen van de idee dat
een slecht beheer van sommige organisaties eveneens aan de oorsprong kan liggen
van een deel van hun behoefte aan bijkomende subsidies.
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4. EEN BETER INZICHT IN DE VERGELEKEN PRESTATIES

Aan de hand van de reeds uitgevoerde evaluaties konden de verschillen tussen de
dienstverleners op de voorgrond worden geplaatst. Niettemin moeten inspanningen
worden geleverd om een volledigere en beter leesbare vergelijkende tabel op te stel-
len van de prestaties van de organisaties.

4.1. ANDERE DIMENSIES VAN DE PRESTATIES
Als we nagaan met welke dimensies bij de evaluaties rekening wordt gehouden,
zien we dat deze vooral draaien rond tewerkstellingsaspecten. Met de kwaliteitscri-
teria van de geleverde diensten wordt eerder sporadisch rekening gehouden en ze
worden zelden geventileerd per type van organisatie.

Deze situatie is in hoofdzaak het gevolg van het feit dat de openbare mandatarissen
het dienstenchequesysteem in de eerste plaats als een werkgelegenheidsbeleid
beschouwen. De hoofddoelstelling bestond er immers in om in vier jaar tijd 25.000
nieuwe banen te scheppen, in een context die in België wordt gekenmerkt door
hardnekkige werkloosheid en een nagenoeg automatische overstap naar zwartwerk
op het domein van huishoudhulp. De dienstenchequewet van 2001 bepaalt boven-
dien dat de jaarlijkse evaluatie van het dienstenchequesysteem betrekking heeft op
“het werkgelegenheidseffect van de maatregel dienstencheques, de globale bruto-
en netto-kostprijs van de maatregel […], de specifieke bepalingen met betrekking
tot de arbeidsovereenkomst dienstencheques en de loon- en arbeidsvoorwaarden
binnen het stelsel van de dienstencheques” (Idea Consult, 2007). De evaluaties heb-
ben logischerwijze dan ook vooral betrekking op het aantal banen die eruit voort-
spruiten, en op de kwaliteit daarvan. De aard van de opdrachtgevers voor deze eva-
luaties geeft duidelijk aan wat de hoofddoelstelling ervan is. Zo wordt de jaarlijkse
evaluatie uitgevoerd op verzoek van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,
Arbeid en Sociaal Overleg en niet op verzoek van de FOD Volksgezondheid of FOD
Sociale Zekerheid en al evenmin op verzoek van een organisme dat onder de federa-
le eenheden valt tot wier verantwoordelijkheid ook de thuishulp behoort. In 2006
realiseerde Sonecom een studie voor rekening van het Waalse Gewest, in opdracht
van de Minister van Economie, Werk en Buitenlandse Handel. De titel spreekt voor
zich: “Etude évaluative concernant l’emploi dans le cadre du dispositif ‘Titres-servi-
ces’ au sein des entreprises agréées en Région wallonne” (Evaluatiestudie betreffen-
de de tewerkstelling in het kader van het dienstenchequesysteem in de door het
Waals Gewest erkende ondernemingen). Het rapport wijst overigens reeds in de
inleiding op het feit dat het de bedoeling is van de studie om “te peilen naar de
exacte situatie van de werkgelegenheid in het Waals Gewest dankzij het diensten-
chequesysteem”. Het is dan ook geen verrassing dat het onderzoek zich niet of
slechts beperkt buigt over de aspecten die betrekking hebben op de kwaliteit van
de diensten geleverd door de uiteenlopende organisaties. Tot slot werd ook de
financiële audit van het dienstenchequesysteem door PricewaterhouseCoopers
eveneens gerealiseerd in opdracht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegen-
heid, Arbeid en Sociaal overleg.
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Toch is het gerechtvaardigd dat ook rekening wordt gehouden met de rechtstreekse
en collectieve impact inzake de kwaliteit van de geleverde diensten. De diensten-
chequewet vermeldt expliciet de verschillende doelstellingen die door het systeem
worden nagestreefd. Behalve jobcreatie en indijking van zwartwerk op het domein
van huishoudhulp is er immers ook de doelstelling “ontwikkeling van het aanbod
van buurtdiensten”. De aspecten die op de kwaliteit van de dienst betrekking heb-
ben, zouden dus eveneens in aanmerking kunnen worden genomen.

We zouden ons kunnen beroepen op de “trade-off” die soms bestaat tussen de cre-
atie van kwaliteitsbanen en het aanbod van degelijke diensten, aangezien in sommi-
ge gevallen criteria die op de kwaliteit van de diensten slaan – zoals de flexibiliteit
ervan – soms alleen kunnen worden verbeterd ten koste van de kwaliteit van de
baan, bijvoorbeeld via prestaties ’s avonds of tijdens het weekend. Los van dit
aspect lijkt het toch pertinent om de prestaties van de organisaties op basis van de
geleverde diensten, indien mogelijk steunend op de beoordeling van de gebruikers,
met elkaar te vergelijken.

In de eerste plaats moet uiteraard worden nagegaan of de verschillende types van
organisaties voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Daarom moet de recht-
streekse impact voor de gebruikers beter worden begrepen. Collectieve impact
door de terbeschikkingstelling van huishouddiensten kan evenwel ook in de kijker
worden geplaatst en het zou interessant zijn om de inbreng van de verschillende
dienstverleners in die zin met elkaar te vergelijken.

Enkele stappen in die richting werden reeds gezet, aangezien de verslagen van Idea
Consult gewag maken van drie types van maatschappelijke meerwaarden (van col-
lectieve impact). 
Ten eerste zou er een meerwaarde bestaan op het vlak van het dagelijks leven, aan-
gezien het systeem “een beter evenwicht tussen arbeid en gezin” mogelijk maakt.
Het verslag van 2007 meldt dat “het aantal gebruikers piekt rond de leeftijd van
35 jaar (leeftijd waarop vele particulieren een gezin vormen met een of meer
jonge kinderen)”.
Ten tweede zou het dienstenchequesysteem de billijkheid in de samenleving in de
hand werken en de werking van de arbeidsmarkt verbeteren. Dat wil zeggen dat
“dankzij het stelsel van de dienstencheques beide partners kunnen (voltijds) wer-
ken” (Idea Consult, 2007), aangezien dit systeem de vrouwen in staat stelt om meer
aan de arbeidsmarkt deel te nemen; het dienstenchequesysteem bespaart hun
immers huishoudelijke taken die nog vaak op hun schouders terechtkomen.
Ten derde stelt het dienstenchequesysteem sommige gebruikers in staat om “langer
thuis te blijven wonen”. Op die manier zou dit overheidsbeleid ertoe bijdragen dat
ouderen langer thuis kunnen blijven. Volgens Idea Consult daalt het gebruik van de
dienstencheque naarmate de leeftijd stijgt, tot op de leeftijd waarop hulp in het
huishouden voor heel wat mensen een noodzaak wordt. “Het gebruik piekt
opnieuw rond een leeftijd van 75 jaar waarna het opnieuw in dalende lijn gaat”.
We wijzen er overigens op dat één actieve gebruiker op drie 60-plusser is, 8% van
de gebruikers is 80 jaar of ouder en 52% van de gebruikers oordeelt dat het feit dat164
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ze “fysiek bepaalde taken niet meer aankunnen”, een zeer belangrijke of belang-
rijkste reden is. In de ogen van de kwetsbare gebruikers, waaronder de ouderen, is
de huishoudhulpdienst niet alleen technisch van aard, maar staan ook preventie en
relaties centraal. Voor dit type van gebruikers moeten de huishouddiensten immers
niet worden beschouwd als een “kleine hulp”, maar wel als een dienst die, als hij
regelmatig door een bekwaam persoon wordt geleverd, het mogelijk maakt om een
grotere behoefte van de gebruiker aan huishoudhulp te voorkomen en te identifice-
ren (Netten A. et al., 2005). Aangezien sommige gebruikers, en dan vooral de kwets-
baarste en oudste gebruikers, tijdens de dienstverlening aanwezig zijn, moeten we
ook wijzen op de mogelijk relationele dimensie van deze diensten.

Het eventueel preventieve en relationele karakter van de huishouddiensten die aan
kwetsbare personen worden aangeboden, versterkt nog de noodzaak om rekening
te houden met de prestaties van de organisaties op het vlak van de kwaliteit van de
diensten en de relatie tot de gebruikers (Jetté en Lévesque, 2003; Laville en Nyssens,
2001). Zo moet er vooral over worden gewaakt dat alle huishoudhulpdiensten die
zorgbehoevenden langer thuis kunnen houden, goed op elkaar zijn afgesteld.
Tevens is het van belang dat wordt nagegaan of de dienstenchequewerknemers in
de praktijk geen taken moeten uitvoeren waarvoor ze niet bevoegd zijn of die onder
een ander beroep vallen; denk maar aan gezinshulp, uitgevoerd in het kader van
“diensten aan gezinnen en ouderen” als onderdeel van een regionaal beleid voor
welzijnszorg. 

Met het oog op deze verschillende maatschappelijke meerwaarden, zouden toekom-
stige evaluaties van het dienstenchequesysteem de prestaties van de organisaties
met elkaar moeten vergelijken, niet alleen op het vlak van de dimensie kwaliteit van
de dienst, maar ook voor de dimensie kwaliteit van het werk. De delen met de eva-
luatie van de behoeften van de gebruikers, de betrouwbaarheid van de dienst en de
tevredenheid van de gebruikers, die reeds gedeeltelijk in de rapporten zijn opgeno-
men, zouden, op zijn minst, per type van organisatie moeten worden opgesplitst.
De delen over de toegankelijkheid van de dienst voor alle gebruikers, de flexibiliteit
van de dienst, de evaluatie van de prestaties en de bescherming van de klant – ele-
menten die nooit in de evaluaties aan bod komen – zouden eveneens meer aandacht
moeten krijgen en de resultaten zouden tevens gesplitst moeten worden weergege-
ven. Tot slot zouden ook de inlichtingen betreffende het gebruikersprofiel volgens
type van dienstverlener moeten worden gecontroleerd, bijvoorbeeld door gebruik
te maken van indicatoren voor de leeftijd, het inkomen of de gezins- of beroepssitu-
atie van de gebruikers. Deze verschillende elementen zijn noodzakelijk om te bepa-
len of een bepaald type van dienstverlener een betere kwaliteit van diensten biedt
of meer bijdraagt tot het collectieve belang, zoals hierboven werd vermeld (27).

(27) Als er dan al verschillen zijn tussen de dienstverleners. Wat niet kan worden uitgesloten zolang
een dergelijke studie niet werd gerealiseerd. Wat de samenhang tussen de verschillende thuishulp-
diensten betreft, loont het om zich te buigen over de modus operandi van de OCMW’s en de vzw’s
die op het domein van de dienstencheques werkzaam zijn en tegelijkertijd andere thuishulpdiensten
aanbieden. Zie in dat verband Vermer, Nassaut en Nyssens, 2008.
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Op basis van de verschillende elementen die we tot nog toe te berde hebben
gebracht, hebben we het volgende analyserooster opgesteld. Hierin zijn de verschil-
lende dimensies van de prestaties weergegeven op basis waarvan de organisaties
van uiteenlopende aard in de toekomst idealiter met elkaar zouden moeten worden
vergeleken. 

TABEL 6: DIMENSIES VAN DE PRESTATIES VAN DE DIENSTVERLENERS OP HET VLAK VAN DE 
THUISHULP

4.2. SYNTHETISCHE PRESTATIE-INDICATOREN
Los van de diverse dimensies die bij prestatievergelijkingen aan bod zouden moeten
komen, moeten we ons ook afvragen op welke manier we de prestaties het best met
elkaar kunnen vergelijken. Zowel de jaarlijkse federale verslagen als het verslag dat
voor rekening van het Waals Gewest werd opgesteld, vergelijken de organisaties op
basis van afzonderlijk beschouwde indicatoren. Deze laatste worden op geen enkele
manier naast elkaar gelegd of gewogen en ze worden niet rechtstreeks in verband
gebracht met de middelen en/of kosten van de organisaties. Gezien het aantal ver-
schillende indicatoren, zijn de in de verschillende hoger genoemde studies weerge-
geven resultaten derhalve vaak niet echt duidelijk. Het is dan ook bijzonder moeilijk
om uitsluitsel te geven over de prestaties van de verschillende organisatietypes. 
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��

Verwezenlijkingen Aantal gebruikers, omgeruilde dienstencheques, gecreëerde banen 

Rechtstreekse impact 

voor de gebruikers 

Kwaliteit van de dienst (evaluatie van de behoeften van de 

gebruiker, toegankelijkheid van de dienst voor alle gebruikers, 

flexibiliteit van de dienst, betrouwbaarheid van de dienst, 

bescherming van de gebruikers, evaluatie van de prestaties, 

tevredenheid van de gebruikers over de uitgevoerde taken, ...)  

Rechtstreekse impact 

voor de werknemers 

Kwaliteit van het werk (duur van de contracten, duur van het werk, 

versnippering van de taken, loon, opleidingen, …) 

Collectieve impact 

Betere werking van de arbeidsmarkt, beter evenwicht tussen 

privéleven en beroepsleven, gepresteerde dienst afgestemd op het 

profiel van de gebruiker, billijkheid, sociale cohesie, impact op de 

overheidsbegroting (gelinkt aan het verschil tussen de kostprijs en 

de winst in termen van sociale en belastinginkomsten en vermeden 

uitgaven).  

��

Rechtstreekse impact 

voor de werknemers 

��



Deze situatie kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste voorziet de wet eigen-
lijk niet dat in deze evaluatierapporten vergelijkingen van prestaties worden
gemaakt. De weergave van indicatoren opgesplitst per type van onderneming is
slechts een tussenstap om de resultaten in termen van werkgelegenheid, aangebo-
den contracten of loonvoorwaarden te berekenen. Vervolgens kunnen we ons afvra-
gen hoe we de verschillende indicatoren naast elkaar kunnen leggen en eventueel
zelfs kunnen samenvoegen. Marée (2006) oordeelt dat men, met het gebruik van
indicatoren, “[…] al snel wordt geconfronteerd met de noodzaak om verscheidene
niet-homogeniseerbare cijfergegevens – gegevens die niet in één enkele meeteen-
heid kunnen worden omgezet – met elkaar te combineren. Dat levert problemen
op bij de weging.”

Toch bestaan er werkwijzen waarmee gedeeltelijk kan worden ingespeeld op het
tekort aan duidelijkheid van de bestaande evaluaties. Deze werkwijzen zullen in een
latere fase van ons onderzoeksproject overigens verder worden uitgediept. Eerst en
vooral kan het aantal prestatie-indicatoren worden beperkt door te kiezen voor multi-
factoriële analyses. Deze analyses leveren grafische voorstellingen op en dat is de
best mogelijke samenvatting van uiteenlopende gegevens. Vooral hoofdcomponenten-
analyses (HCA), voor tabellen met kwantitatieve variabelen, en multifactoriële
vergelijkende analyses (MVA), voor tabellen met kwalitatieve variabelen, zijn het
meest geschikt. HCA’s geven een beperkt aantal niet-gecorreleerde variabelen, lineaire
combinaties van initiële variabelen die de gegevens nauwkeurig samenvatten.
MVA’s daarentegen analyseren de verbanden tussen de verschillende modaliteiten
van de variabelen. In beide gevallen is de grotere duidelijkheid echter ten koste van
een zeker verlies aan informatie. Als overigens de middelen en/of kosten van de ver-
schillende organisaties beschikbaar zijn, zouden de gegevens met andere technieken
kunnen worden verwerkt. De recente financiële audit vormt in dat verband een eer-
ste inspanning om deze doorslaggevende gegevens te kennen (28). Met dergelijke
informatie zouden de indicatoren voor de resultaten en de middelen met elkaar kun-
nen worden vergeleken, bijvoorbeeld aan de hand van de methode Data Envelop-
ment Analysis (DEA). Deze methode steunt op technieken met lineaire programme-
ring teneinde een productiegrens af te bakenen die de qua technische doeltreffend-
heid “beste praktijken” vertegenwoordigt. De DEA-methode onderzoekt in eerste
instantie de combinatie tussen inputs en outputs en probeert te bepalen welke rela-
tie de meeste outputs zal produceren voor een minimum aan inputs (Jacobs, 2001).
In een tweede fase worden de verschillende organisaties met deze grens vergeleken,
zodat hun relatieve niveau van doeltreffendheid kan worden bepaald.

(28) Gezien de structuur die voor de vragenlijst wordt gebruikt, kunnen de gegevens theoretisch
gezien worden gecontroleerd aan de hand van de jaarrekening. Niettemin is deze controle enerzijds
alleen mogelijk voor organisaties die voor hun dienstenchequeactiviteit een aparte boekhouding bij-
houden. Anderzijds werden de verstrekte gegevens zelfs voor deze dienstverleners die slechts een
minderheid vormden van de organisaties die op het domein van dienstencheques werkzaam zijn, nog
niet gecontroleerd: “Aangezien de gevraagde gegevens betrekking hadden op 2006, was er voor
deze cijfers evenmin een audit. Op het ogenblik van het onderzoek waren de meeste ondernemin-
gen immers hun boekjaar aan het afsluiten” (PricewaterhouseCoopers, 2007). Bijgevolg zou het
overzicht van de middelen enkele fouten kunnen vertonen.
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4.3. EEN NAUWKEURIGERE CLASSIFICERING VAN DE DIENSTVERLENERS
Tot slot moet ook de typologie die in de bestaande rapporten wordt gebruikt,
opnieuw onder de loep worden genomen. Met het onderscheid dat tussen de orga-
nisaties wordt gemaakt, kunnen de dienstverleners immers niet voldoende worden
opgesplitst volgens hun missies en de erkenningen en dus volgens de middelen
waarvan ze genieten. Als de prestaties en de weergave daarvan in de verslagen zou-
den worden vergeleken met de gemobiliseerde middelen, zou men door de invoe-
ring van een andere typologie aan duidelijkheid winnen. Daarom stellen wij voor
om alle erkende dienstverleners in categorieën te verdelen naargelang van hun
rechtstoestand, de sector waartoe ze behoren (sociale economie, privésector met
winstoogmerk en openbare sector), en hun missie. In dat verband hebben we geko-
zen voor de onderstaande typologie, met zeven categorieën van dienstverlenende
organismen. De opsplitsing van de dienstverlening gebeurde op basis van de 1.762
vestigingen die op 30 juni 2006 werden geïnventariseerd.

Mogelijkerwijze zijn er nog meer verschillen tussen de dienstverleners van eenzelf-
de categorie, met name als ook met regionale aspecten rekening wordt gehouden.
Niettemin lijkt deze classificering ons geschikt om de gemobiliseerde openbare mid-
delen in verband te brengen met de verschillende dimensies van de prestaties van
de organisaties.

CONCLUSIE EN VOORUITZICHTEN

Door op het domein van huishoudelijke thuishulp een quasimarkt in te voeren,
plaatst het dienstenchequesysteem dienstverleners van verschillende aard als con-
currenten tegenover elkaar. Relevante evaluaties van het systeem moeten dan ook
een poging zijn om inzicht te verwerven in de respectieve prestaties van de verschil-
lende categorieën van dienstverleners.

Weliswaar kaartten verschillende werken deze kwestie reeds, althans gedeeltelijk,
aan en suggereerden ze dat de bijkomende subsidies die aan sommige types van
organisaties – vooral inschakelingsbedrijven – werden toegekend, niet overbodig
zijn, aangezien ze kwaliteitsjobs creëren en op dit niveau een collectieve impact
kunnen teweegbrengen. Niettemin zouden de evaluaties die de verschillende soor-
ten dienstverleners met elkaar vergelijken, met het oog op de volledigheid in de toe-
komst ook aandacht moeten besteden aan andere dimensies van de prestaties, met
name de dimensie “kwaliteit van de geleverde diensten”. Bovendien zou het interes-
sant zijn om ook andere methodes te gebruiken die eerder synthetische resultaten
opleveren, met een grotere leesbaarheid van de evaluaties en vergelijkingen tot
gevolg. Om de resultaten van de vergelijkende studies verder uit te diepen, lijkt het
overigens relevant dat we ons baseren op een fijnere classificering van de dienstver-
leners, zodat we verslag kunnen uitbrengen over hun missies en de erkenningen en
dus de middelen waarover ze kunnen beschikken.
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TABEL 7: TYPOLOGIE VAN DE DIENSTVERLENERS IN HET DIENSTENCHEQUESYSTEEM
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Categorie Omschrijving 
Aantal 

dienstverleners

Sociale 

inschakelingseconomie

Erkende dienstverleners in het kader van het 

dienstenchequesysteem die tot de sociale economie 

behoren en inschakeling van kwetsbare werknemers 

tot missie hebben; ze hebben vaak een specifieke 

erkenning 

111 

Openbare 

inschakelingseconomie 

Secties “sui generis” van “openbare” 

dienstverleners (een OCMW, lokale missie, 

gemeente, ...) of secties die duidelijk dicht bij de 

lokale overheden staan (paragemeentelijke vzw, 

plaatselijk werkgelegenheidsagentschap, ...)  

342 

Welzijnsorganisaties 

Dienstverleners die tot de privésector zonder 

winstoogmerk behoren en wier missie van 

welzijnszorg officieel erkend is als “erkende 

dienstverlening aan gezinnen en ouderen” 

157 

Overheidsinitiatieven 

voor bijstand 

Dienstverleners die tot de openbare sector behoren 

en wier missie van welzijnszorg officieel erkend is 

als “erkende diensten aan gezinnen en ouderen” 

77 

Uitzendsector 
Operatoren uit de privésector met winstoogmerk die 

werkzaam zijn in de uitzendsector
528 

Privésector met 

winstoogmerk, niet 

uitzendsector

Operatoren uit de privésector met winstoogmerk, 

degenen die in de uitzendsector werkzaam zijn, niet 

meegerekend 

427 

Andere initiatieven 

voor sociale economie 

Dienstverleners uit de privésector zonder winst-

oogmerk wier missie – welzijnszorg, inschakeling 

op de arbeidsmarkt van laaggeschoolde werknemers 

of andere – op basis van de beschikbare gegevens

moeilijk te identificeren is 

120 

Totaal 1.762 

Bron: Spreiding uitgevoerd op basis van de gegevens van de RVA en ACCOR op 30/06/2006. 



In dat opzicht werd in de loop van 2007 een grondigere studie uitgevoerd op basis
van een steekproef bij zestig organisaties. Dit onderzoek steunt op de dimensies van
de prestaties omschreven in tabel 6 en wil alle indicatoren inzake de kwaliteit van
de dienst, het profiel van de gebruikers, de kwaliteit van het werk en het profiel van
de in dienst genomen werknemers verzamelen. Voor elk van deze dimensies zouden
we over een reeks prestatie-indicatoren moeten beschikken, die we zullen proberen
te analyseren aan de hand van multifactoriële analyses. Voor elk van de categorieën
van onze typologie zullen we overigens proberen om een “typestructuur” van mid-
delen en kosten te definiëren. Derhalve moeten we de aangewende openbare mid-
delen naast de verschillende prestatiedimensies leggen. Dit zijn de doelstellingen
van een latere fase van ons onderzoek.

(Vertaling)
____________
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DE REGIONALISERING VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID IN BELGIE IN HET LICHT VAN HET
ARREST VAN HET EUROPESE HOF VAN
JUSTITIE INZAKE DE VLAAMSE 
ZORGVERZEKERING

DOOR HERWIG VERSCHUEREN (1)

1. INLEIDING

De invoering van de Vlaamse zorgverzekering door het Decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 30 maart 1999 (2) is in de afgelopen jaren niet onopgemerkt
gebleven. Voor het eerst werd in België een deel van de financiële ondersteuning
van personen met bijzondere behoeften georganiseerd buiten de klassieke, en natio-
naal geregelde, takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand

Deze Vlaamse zorgverzekering is bedoeld om kosten te compenseren voor niet-
medische hulp- en dienstverlening van personen die niet in staat zijn de dagelijkse
taken te verrichten die nodig zijn om te voorzien in de eigen basisbehoeften, en de
daarbij aansluitende andere activiteiten. Zo spreekt art. 2 van het Zorgverzekerings-
decreet van personen die hulp nodig hebben voor “de beslissingen en de acties van
een natuurlijke persoon in het dagelijkse leven met het oog op het voorzien in de
eigen basisbehoeften, en de daarbij aansluitende activiteiten die voornamelijk
betrekking hebben op de uitvoering van huishoudelijke activiteiten en de moge-
lijkheid om sociale contacten te leggen, zich te ontplooien en zich te oriënteren in

(1) Hoofddocent Universiteit Antwerpen en gastprofessor Vrije Universiteit Brussel. Voormalig amb-
tenaar bij de Europese Commissie (1992-2004).
(2) Decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 30 maart 1999 houdende de organisatie van de zorgver-
zekering (verder in dit artikel “Zorgverzekeringsdecreet” genoemd). Dit decreet is ondertussen ver-
schillende malen gewijzigd. Een volledige lijst van de (bijgewerkte) toepasselijke wetgeving en regle-
mentering vindt men op http://212.123.19.141/ALLESNL/wet/lijstframe.vwp?ClickAction=&sid=0
onder het trefwoord “zorgverzekering”. Zie in het algemeen over dit decreet o.m.: Loosveldt, G. en
Van Buggenhout, B., “De zorgverzekering in Vlaanderen: laten we wel wezen”, R.W. 2000-2001, 329-
334; Van Buggenhout, B., Van Rompaey, L. en Loosveldt, G., “Zorgverzekering”, in Simoens, D. en Put,
J. (eds.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001. Wetgeving – Rechtspraak, Brugge, die
Keure, 2001, 459-483. Voor het recentste overzicht van de bepalingen van het Zorgverzekeringsde-
creet zie: Rottiers, S., De weerbaarheid van de Vlaamse zorgverzekering. Waalse klachten en Euro-
pese bedenkingen, Berichten Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, 2005, 32 p. (te raadplegen
op http://webhost.ua.ac.be/csb/docs/20060208102253BPUA.doc).
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tijd en ruimte”. Het gaat om een aanvulling op de tussenkomst van andere klassie-
kere takken van de sociale zekerheid zoals de ziekteverzekering en de tegemoetko-
mingen aan personen met een handicap. Op dit moment wordt aan de personen die
beantwoorden aan de voorwaarden inzake zorgbehoeftigheid (3) een maandelijks
forfaitair bedrag toegekend (4). Verder moeten de verzekerden ook jaarlijks een bij-
drage betalen die gedeeltelijk de financiering van deze verzekering mogelijk moet
maken (5).
De Vlaamse zorgverzekering situeert zich in een maatschappelijke evolutie van toe-
nemende vergrijzing en de daarbij behorende nood aan bijkomende ondersteuning
aan personen die beperkt zijn in hun mogelijkheden om voor zichzelf te zorgen in
het dagelijkse leven. Men spreekt ook wel eens van een nieuw sociaal risico. Ook
andere Europese landen hebben zulk een systeem van bijkomende verzekering of
tegemoetkomingen ingevoerd.

Dit initiatief riep (en roept nog steeds) een aantal vragen op m.b.t. zijn plaats en rol
in het welzijnsbeleid en de financiering ervan (6). Tegelijk werden er ook vragen
gesteld over de verenigbaarheid van de Vlaamse zorgverzekering met de regels van
de Belgische staatsinrichting, meer bepaald de bevoegdheidsverdeling tussen de ver-
schillende onderdelen ervan. Ook de toepassing van het woonplaatscriterium werd
betwist. Op grond van dit criterium zijn enkel inwoners van het Nederlandse taal-
gebied (7) verplicht verzekerd voor de Vlaamse zorgverzekering en de inwoners van
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (8) facultatief, met uitsluiting van personen
die in het Franse en Duitse taalgebied (9) wonen. In het oorspronkelijke Zorgverze-
keringsdecreet werden personen die in Vlaanderen (of Brussel) werken maar in een
andere Europese lidstaat wonen ook uitgesloten van de Vlaamse zorgverzekering.
Om die reden kwamen naar aanleiding van dit woonplaatsbeginsel ook vragen aan
de orde over de verenigbaarheid ervan met het Europese recht, meer bepaald met
de regels van de Europese socialezekerheidscoördinatie en het recht op vrij verkeer
van personen binnen de Europese Unie. 

(3) Het moet gaan om een langdurig en ernstig verminderd zelfzorgvermogen: art. 5, 1° Zorgverzeke-
ringsdecreet.
(4) Art. 6, §1, 1° Zorgverzekeringsdecreet. Dit bedrag bedraagt (voor het jaar 2008) 115 EUR voor de
mantel- en thuiszorg en 125 EUR voor de rechthebbende die in een voorziening verblijft: zie art. 31
B. Vl. Reg. 28 september 2001 houdende de erkenning, de registratie en de machtiging en houdende
de aansluiting, de aanvraag en de tenlasteneming in het kader van de zorgverzekering (hierna: B. Vl.
Reg. 28 september 2001).
(5) Voor 2008 gaat het om een bijdrage van 25 EUR of 10 EUR (voor personen met een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming): art. 17 B. Vl. Reg. 28 september 2001.
(6) Zie hierover meer in de verschillende bijdragen in het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zeker-
heid, jaargang 2004, nr. 1. Zo wijst Bea Cantillon er onder meer op dat het systeem van forfaitaire bij-
dragen en forfaitaire uitkeringen niet doelmatig is omdat het enerzijds leidt tot het laag houden van
de bijdragen wat het financiële evenwicht van het stelsel onzeker maakt, en anderzijds tot mogelijk
erg ondoelmatige besteding van de uitkeringen die geen rekening houden met de werkelijk gemaak-
te kosten en met de kwaliteit van de verkregen zorg: Cantillon, B., “De noodzakelijke heroriëntering
van de Vlaamse zorgverzekering”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2004, nr. 1, pp. 12-13.
(7) Hierna ook wel “Vlaanderen” genoemd.
(8) Hierna ook wel “Brussel” genoemd.
(9) Hierna ook wel “Wallonië” genoemd.
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Op het eerste gezicht leken de discussies over de verenigbaarheid van dit Vlaamse
initiatief met de regels van de Belgische staatsinrichting enerzijds en met het Euro-
pees recht inzake het vrij verkeer van personen anderzijds, parallel te verlopen.
Maar onvermijdelijk kwamen zij met elkaar in aanraking wanneer bleek dat Europe-
se migranten rechten zouden kunnen laten gelden t.a.v. de Vlaamse zorgverzekering
wanneer zij in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
werken, maar wonen in een andere lidstaat dan België. Deze rechten zouden niet
kunnen worden ingeroepen door personen die zich intern in België in een grens-
overschrijdende situatie bevinden, met name indien zij werken in Vlaanderen of
Brussel, maar wonen in Wallonië. De samenloop van de discussie over de plaats van
de Vlaamse zorgverzekering in de Belgische staatsinrichting langs de ene kant en het
Europese vrij verkeer van personen en de Europese socialezekerheidscoördinatie
langs de andere kant, resulteerde in beroep tot nietigverklaring van een deel van het
Zorgverzekeringsdecreet bij het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof). Naar aan-
leiding van deze procedure stelde het Arbitragehof op 19 april 2006 een reeks van
prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie. Deze vragen betreffen vooral
de verenigbaarheid met het Europees recht van de uitsluiting uit de Vlaamse zorg-
verzekering van die personen die in het Franse en Duitse taalgebied wonen, maar in
Vlaanderen (of Brussel) werken. 

Deze vragen werden door het Hof van Justitie beantwoord in zijn arrest van 1 april
2008 (10).

In deze bijdrage zullen we de gevolgen van dit arrest niet alleen voor de Vlaamse
zorgverzekering, maar ook voor het debat over de regionalisering van de sociale
zekerheid in België analyseren. We zullen eerst de (juridische) voorgeschiedenis van
deze zaak schetsen, zowel vanuit het oogpunt van het Belgisch institutioneel recht
als vanuit dat van de Europese socialezekerheidscoördinatie. We zullen onder meer
ingaan op de betekenis van de toepassing van deze Europese regelgeving op de
Vlaamse zorgverzekering en de aanpassingen die de Vlaamse wetgever als gevolg
hiervan aan het Zorgverzekeringsdecreet heeft moeten doorvoeren. Daarna zullen
we de precieze vragen die in de zaak voor het Europese Hof van Justitie ter discus-
sie stonden, toelichten en ingaan op onder meer de standpunten van de Advocaat-
generaal. Vervolgens zullen we het arrest zelf van het Hof van Justitie analyseren en
pogen de gevolgen ervan voor de Vlaamse zorgverzekering en voor uitoefening van
de bevoegdheidsverdeling in België inzake sociale zekerheid en bijstand aan perso-
nen te schetsen.

(10) H.v.J. 1 april 2008, nr. C-212/06, Regering van de Franse Gemeenschap en Waalse regering t.
Vlaamse Regering. De tekst ervan is te vinden op: www.curia.europa.eu.

179

DE REGIONALISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIE ...



2. BELGISCHE INSTITUTIONELE BEZWAREN TEGEN DE VLAAMSE ZORGVERZEKE-
RING: EEN OVERZICHT VAN DE GEVOERDE PROCEDURES

De procedure bij het Arbitragehof dat aanleiding gaf tot het arrest van het Hof van
Justitie, was niet de eerste waarbij de Vlaamse zorgverzekering aan dit hoogste
rechtscollege werd voorgelegd. Reeds voordien heeft het Arbitragehof een aantal
keren moeten oordelen over de verenigbaarheid ervan met de Belgische Grondwet
en de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen (hier-
na “Bijzondere Wet Hervorming Instellingen” genoemd) (11). 

In een eerste zaak moest het Arbitragehof zich uitspreken over de klacht van de Hulp-
kas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, die van oordeel was dat het niet-discrimi-
natiebeginsel was geschonden omdat deze kas niet was opgenomen in de lijst van
rechtspersonen die een taak op zich konden nemen als zorgkas. In het arrest van 18
januari 2000 heeft het Arbitragehof evenwel deze klacht afgewezen (12). 

Fundamenteler was het beroep dat de regering van de Franse Gemeenschap begin
2000 indiende tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van het Zorgverzekerings-
decreet. De belangrijkste vraag die het Arbitragehof in deze zaak moest beantwoor-
den was die over de bevoegdheid zelf van de Vlaamse Gemeenschap om zulk een
zorgverzekering in te richten. Is dit geen vorm van sociale zekerheid waarvoor,
rekening houdend met de institutionele verdeling van bevoegdheden in België, de
gemeenschappen niet bevoegd zijn, zodat het Zorgverzekeringsdecreet onwettig is?
Of is het vanuit institutioneel oogpunt een persoonsgebonden aangelegenheid waar-
voor de gemeenschappen dan weer wel bevoegd zijn? In wezen protesteerde de
regering van de Franse Gemeenschap tegen wat in haar ogen een vorm van regiona-
lisering van de sociale zekerheid betekende. Voor deze regering is dit niet alleen in
strijd is met de institutioneel vastgelegde bevoegdheidsverdeling, maar ook met wat
voor deze regering politiek aanvaardbaar is (13).

Het Arbitragehof volgde in zijn arrest van 13 maart 2001 (14) evenwel de redenering
van de regering van de Franse Gemeenschap niet. De Vlaamse zorgverzekering kan
volgens het Arbitragehof wel degelijk als een persoonsgebonden materie in de zin

(11) Zie voor een overzicht onder meer: Judo, F., “De Vlaamse Zorgverzekering voor het Arbitrage-
hof: nooit vier zonder vijf”, Soc. Kron. 2007, 189-193.
(12) Arbitragehof 19 januari 2000, nr. 9/2000. De arresten van het Arbitragehof en van het Grond-
wettelijk Hof zijn te vinden op: www.arbitrage.be.
(13) Over de discussie in het algemeen over de plaats van het sociaal beleid en de sociale zekerheid
in een gefederaliseerde staat, zie de verschillende bijdragen in: Vansteenkiste, S. en Taeymans, M.
(eds.), Sociaal Beleid en Federalisme, Staatsrechtconferentie 1998, Brussel, Larcier, 1999, 211 p. en
Cattoir, P. e.a. (eds.), Autonomie, solidariteit en samenwerking. Enkele belangen van het Belgische
federalisme in de 21ste eeuw, Brussel, Larcier, 2002, 591 p. Zie tevens: Joassart, M. en Joassart, P.,
“La répartition des compétences en matière de sécurité sociale: l’érosion progressive de la compéten-
ce fédérale”, Rev. b. dr. cont. 2006, 167-190 en Poirier, J. en Vansteenkiste, S., “Het debat over de
federalisering van de sociale zekerheid in België: spiegel van de wil tot samenleven?”, Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid 2000, nr. 2, pp. 337-387.
(14) Arbitragehof 13 maart 2001, nr. 33/2001.
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van art. 5, §1, II van de Bijzondere Wet Hervorming Instellingen worden
beschouwd. De Vlaamse decreetgever mag volgens het Arbitragehof inderdaad, in
het kader van zijn bevoegdheid inzake de bijstand aan personen, aan bepaalde cate-
gorieën van personen een bijzondere bijstand toekennen die onderscheiden is van
de klassieke federale sociale zekerheid. Het Arbitragehof was dus van oordeel dat
naar Belgisch institutioneel recht de Vlaamse zorgverzekering geen inbreuk bete-
kent op de bevoegdheidsverdeling tussen de verschillende Belgische beleids-
niveau’s. In ieder geval behoort volgens het Arbitragehof de Vlaamse zorgverzeke-
ring niet tot de klassieke sociale zekerheid zoals ze federaal is geregeld. In hetzelfde
arrest bevestigde het Arbitragehof tevens dat de keuze die aan inwoners van het Brus-
sels Hoofdstedelijk Gewest wordt geboden om vrijwillig aan te sluiten bij de Vlaamse
zorgverzekering, evenmin ingaat tegen de institutionele bevoegdheidsverdeling (15).

In een volgend arrest verwierp het Arbitragehof ook de kritiek van de Franse
Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat het verzeke-
ringsprincipe dat wordt gehanteerd door de Vlaamse zorgverzekering zou ingaan
tegen de bepaling van art. 6, §1, VI, vijfde lid, 2° Bijzondere Wet Hervorming Instel-
ling, dat het federale niveau bevoegd maakt voor het verzekeringsrecht (16). Volgens
het Arbitragehof betekent deze bepaling niet dat de gemeenschappen voor een stelsel
van bijstand aan personen geen verzekeringstechnisch stelsel kunnen instellen. 

3. HET EUROPEES RECHT MENGT ZICH IN DE DISCUSSIE OVER DE VLAAMSE ZORG-
VERZEKERING

In de discussie over de Vlaamse zorgverzekering kwamen dus op de eerste plaats
vragen van zuiver intern Belgisch institutioneel recht aan de orde. Maar daarnaast
werden er ook vragen gesteld over de verenigbaarheid van de regeling in het Zorg-
verzekeringsdecreet met het Europese gemeenschapsrecht (17). Meer bepaald
kwam de kwestie aan de orde of de Vlaamse zorgverzekering al dan niet onder het

(15) Voor een erg kritische commentaar op dit arrest zie: Delgrange, X., “La Cour d’Arbitrage momi-
fie la compétence fédérale en matière de sécurité sociale”, Rev. b. dr. const. 2001, 216-240. Nochtans
was voordien de afdeling wetgeving van de Raad van State tot een gelijkaardig besluit gekomen: Parl.
St. Vlaams Parlement, 1998-1999, nr. 1239/3. Wel is de Raad van State van oordeel dat indien de
betrokken verzekering zou gefinancierd worden door bijdragen op arbeids- of beroepsinkomen, ze
wel onder de federale sociale zekerheid zou vallen. Zie hierover Vansteenkiste, S., “Vlaamse, Belgi-
sche en Europese sociale zekerheid – Juridische aspecten van de Vlaamse zorgverzekering, naar Bel-
gisch en Europees recht”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2004, nr. 1, pp. 47-49. 
(16) Arbitragehof 22 januari 2003, nr. 8/2003.
(17) Zie onder meer: Goyens, F., “Vlaamse zorg in EG-Verordening nr. 1408/71”, T.S.R. 2002, 31-69; Rot-
tiers, S., l.c., 12 e.v.; Van Rompaey, L. en Van Buggenhout, B., “De Vlaamse zorgverzekering: de kwalifica-
tie naar Europees versus Belgisch recht”, Soc. Kron. 2002, 105-115 en Vansteenkiste, S., l.c., 33-65.

181

DE REGIONALISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIE ...



toepassingsgebied van Verordening 1408/71 (18) zou vallen. En indien dat het geval
zou zijn, of de bepalingen van het Zorgverzekeringsdecreet wel in overeenstem-
ming zouden zijn met de vereisten van deze verordening. Verder kwamen ook
vragen aan de orde over de verenigbaarheid van de bepalingen van de toepasselijke
Vlaamse reglementering met de Europese normen inzake vrij verkeer van diensten
en van dienstverleners (19).

3.1. CONTEXT VAN VERORDENING 1408/71
Om een goed begrip te kunnen krijgen van de gevolgen van de toepassing van Ver-
ordening 1408/71 op de Vlaamse zorgverzekering, is het nuttig eerst de rol en bete-
kenis van deze verordening te duiden. Deze verordening coördineert de socialeze-
kerheidsstelsels van de lidstaten. Zulk een coördinatie is noodzakelijk ter ondersteu-
ning van de uitoefening van het recht op vrij verkeer door werknemers, zelfstandi-
gen en dienstverleners (zie art. 39, 43 en 49 EG-Verdrag). De Europese wetgever
kreeg in het Verdrag van Rome via het toenmalige art. 51 (thans art. 42 EG-Verdrag)
uitdrukkelijk de opdracht de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten zo te coördi-
neren dat de uitoefening van het vrij verkeer door de werknemers niet zou leiden
tot een verlies van socialezekerheidsrechten. Dit laatste zou ongetwijfeld een belem-
mering zijn voor de uitoefening van het vrij verkeer (20). De bedoeling van deze
coördinatie is enkel om de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten zo met elkaar te
coördineren dat eventuele negatieve gevolgen van de verschillen tussen deze stel-
sels voor de migrerende persoon worden weggewerkt. Het is niet de bedoeling van
deze coördinatie om de stelsels op enige wijze te harmoniseren of nader tot elkaar
te brengen. Ze raakt niet aan de materiële en formele verschillen tussen de sociale-
zekerheidsstelsels van de onderscheiden lidstaten en dus ook niet aan de verschillen
in de rechten van de aldaar werkzame personen (21). Dit betekent dat migratie tus-

(18) Verordening (EEG) nr. 1408/71 van de Raad van 14 juni 1971 betreffende de toepassing van de
socialezekerheidsregelingen op werknemers en zelfstandigen, alsmede op hun gezinsleden, die zich
binnen de Gemeenschap verplaatsen. Deze verordening werd herhaaldelijk gewijzigd. Een geconsoli-
deerde versie ervan is te vinden op: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONS-
LEG:1971R1408:20070102:NL:PDF.
(19) Zie onder meer: Goyens, F., l.c., 66-67 en Rottiers, S., l.c. 17-18. In deze bijdrage zullen we niet
verder ingaan op deze problematiek omdat ze niet het voorwerp uitmaakt van het hier besproken
arrest van het Hof van Justitie van 1 april 2008 in de zaak C-212/06.
(20) Dit uitgangspunt werd herhaaldelijk door het Hof van Justitie bevestigd. Zie o.m. H.v.J. 9 decem-
ber 1993, nr. C-45/92, C-46/92, Lepore en Scamuffa, Jur. H.v.J. 1993, I, 6497, punt 21; H.v.J. 5 okto-
ber 1994, nr. C-165/91, Van Munster, Jur. H.v.J. 1994, I, 4661, punt 27 en H.v.J. 22 november 1995,
nr. C-443/93, Vougioukas, Jur. H.v.J. 1995, I, 4033, punt 39. Voor een uitgebreid overzicht van de
rechtspraak van het Hof van Justitie m.b.t. de sociale zekerheid zie: Verschueren, H., “Europese en
internationale sociale zekerheid”, in Van Regenmortel, A. (ed.), Overzicht rechtspraak en rechtsleer
sociale zekerheid, Deel I, Algemeen Deel, Brugge, Die Keure, 2006, 175-364.
(21) Zie o.m. H.v.J. 15 januari 1986, nr. 41/84, Pinna, Jur. H.v.J. 1986, 1, punt 20; H.v.J. 30 januari
1997, nr. C-340/94, De Jaeck, Jur. H.v.J. 1997, I, 461, punt 18; H.v.J. 9 maart 2006, zaak C-493/04,
Piatkowski, Jur. H.v.J. 2006, I, 2369, punten 19-20, H.v.J. 18 juli 2006, nr. C-50/05, Nikula, Jur. H.v.J.
2006, I, 7029, punt 20; H.v.J. 3 april 2008, nr. C-103/06, Derouin, nog niet gepubl., punt 20.
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sen de lidstaten zowel kan leiden tot een betere als tot een minder uitgebreide
sociale bescherming al naargelang het stelsel dat geldt in de lidstaat waar betrokke-
ne gaat werken (22). 
Het Hof van Justitie heeft evenwel herhaaldelijk gesteld dat hoewel het elke lidstaat
vrijstaat in zijn wetgeving de voorwaarden vast te stellen voor verstrekkingen op het
gebied van sociale zekerheid, de lidstaten bij de uitoefening van deze bevoegdheid
het gemeenschapsrecht moeten eerbiedigen. (23). Het gemeenschapsrechtelijk vrij
verkeer van personen en diensten legt dan ook op dat door de toepassing van de
socialezekerheidswetgeving van de lidstaten er geen ongerechtvaardigde belemme-
ringen worden gecreëerd op de uitoefening van deze rechten (24).
De Europese wetgever heeft met het oog hierop een uitgebreid coördinatiestelsel
uitgewerkt. Op dit moment geldt Verordening 1408/71 en de toepassingsverorde-
ning 574/72 die sinds 1981 ook van toepassing zijn op zelfstandigen. Binnen afzien-
bare tijd zullen deze vervangen worden door de nieuwe Verordening 883/2004 die
reeds door de gemeenschapswetgever is goedgekeurd (25), maar die maar van toe-
passing zal worden indien ook de toepassingsverordening zal zijn goedgekeurd en
in werking zal zijn getreden (26) (27).

3.2. VALT DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING WEL ONDER HET TOEPASSINGSGEBIED
VAN DEZE EUROPESE SOCIALEZEKERHEIDSCOORDINATIE?
Het materiële toepassingsgebied van Verordening 1408/71 wordt gedefinieerd door
zijn art. 4. De eerste voorwaarde om onder dit toepassingsgebied van de Europese
socialezekerheidscoördinatie te vallen, is dat het gaat om een wettelijke regeling die
verband houdt met een van de klassieke socialezekerheidsrisico’s vermeld in art. 4
Verordening 1408/71 (28). Art. 4, lid 2 stelt uitdrukkelijk dat het irrelevant is op

(22) Zie o.m. H.v.J. 19 maart 2002, nrs. C-393/99 en C-394/99, Hervein en Hervillier, Jur. H.v.J. 2002,
I, 2829, punten 50-51 en de aldaar geciteerde vroegere rechtspraak. 
(23) Voor een uitdrukkelijke bevestiging hiervan zie o.m. H.v.J. 28 april 1998, nr. C-158/96, Kohll,
Jur. H.v.J. 1998, I, 1931, punten 17-18 en H.v.J. 16 mei 2006, nr. C-372/04, Watts, Jur. H.v.J. 2006, I,
4325, punt 92.
(24) Zie eveneens H.v.J. 26 januari 1999, nr. C-18/95, Terhoeve, Jur. H.v.J., 1999, I, 345.
(25) Verordening (EG) nr. 883/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, PB. L. 7 juni 2004, afl. 200, 1. Zie over
deze nieuwe verordening de verschillende bijdragen in Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid
2004, nr. 4, pp. 643-737.
(26) Zie art. 91 Verordening 883/2004. De Europese Commissie heeft begin 2006 bij de Raad en het
Europees Parlement een voorstel van toepassingsverordening ingediend: COM(2006)16, PB.C. 18
maart 2006, afl. 67, 38. Verwacht wordt dat deze nieuwe wetgeving in de loop van 2009 (of 2010)
van toepassing zal worden. 
(27) Verordening 1408/71 is ook van toepassing op personen die geen onderdanen zijn van de lidsta-
ten. Deze categorie werd expliciet onder het personele toepassingsgebied van Verordening 1408/71
gebracht door Verordening 859/2003 van 14 mei 2003, PB.L. 20 mei 2003, afl. 124, 1. 
(28) Deze lijst van risico’s komt uit I.A.O. Conventie nr. 102 van 28 juni 1952 betreffende minimumnor-
men van sociale zekerheid. Het gaat meer bepaald om prestaties bij ziekte en moederschap; prestaties bij
invaliditeit; uitkeringen bij ouderdom; uitkeringen bij nagelaten betrekkingen; prestaties bij arbeidsonge-
vallen en beroepsziekten; uitkeringen bij overlijden; werkloosheidsuitkering; gezinsbijslagen.
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welke wijze het betrokken stelsel wordt gefinancierd, met bijdragen of zonder bij-
dragen. Sociale bijstand is van dit toepassingsgebied uitgesloten. Maar het Hof van
Justitie heeft deze uitsluiting steeds zeer eng geïnterpreteerd (29).

Op het eerste gezicht zou men kunnen stellen dat, onder meer rekening houdend
met de discussie hierover in de hoger geschetste rechtspraak van het Arbitragehof,
de Vlaamse zorgverzekering, nu zij naar Belgisch institutioneel recht niet behoort
tot de klassieke takken van de federaal georganiseerde sociale zekerheid, zij even-
min een socialezekerheidsregeling is in de zin van Verordening 1408/71 en dus niet
onder het toepassingsgebied van deze verordening en zijn bepalingen valt. 

Nochtans waren er bij de goedkeuring van het Zorgverzekeringsdecreet reeds ele-
menten in de rechtspraak van het Hof van Justitie aanwezig die erop wezen dat de
Vlaamse zorgverzekering niet uitgesloten is van het toepassingsgebied van de Euro-
pese socialezekerheidscoördinatie. 

Om uit te maken of een bepaalde prestatie onder een van de in art. 4, lid 1 Verorde-
ning 1408/71 opgesomde takken van de sociale zekerheid en dus onder de bepalin-
gen van Verordening 1408/71 valt, moeten we volgens het Hof van Justitie kijken
naar de constitutieve elementen van elke prestatie, met name het doel waarop zij is
gericht en de voorwaarden waaronder zij wordt toegekend (30). Verder is het voor
het Hof van Justitie voor de kwalificatie van een prestatie als een socialezekerheids-
prestaties die onder het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 valt ook van
belang dat zij zonder individuele en discretionaire beoordeling van de persoonlijke
behoeften aan de rechthebbenden wordt toegekend op grond van een wettelijk
omschreven positie (31). 

Het gaat dus om een objectieve beoordeling van de aard van de betrokken wettelij-
ke regeling. Hoe deze regeling door het nationale recht van de betrokken lidstaat
wordt gekwalificeerd, is voor het Hof van Justitie niet relevant (32). Dat laatste geldt
zowel voor de vraag of het wel om een socialezekerheidswetgeving gaat, als voor de
vraag over welk soort prestaties het gaat. 

(29) Zie hierover meer: Verschueren, H., “De sociale bescherming van economisch niet (meer) actie-
ve personen die zich binnen de Europese Unie verplaatsen”, in Van Regenmortel, A., Verschueren,
H. en Vervliet, V. (eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkel actuele
thema’s, Brugge, die Keure, 2007, p. 243 e.v.
(30) Zie met name: H.v.J. 16 juli 1992, nr. C-78/91, Hughes, Jur. H.v.J. 1992, I, 4839, punt 14; H.v.J.
10 oktober 1996, nrs. C-245/94 en C-312/94, Hoever en Zachow, Jur. H.v.J. 1996, I, 4895, punt 17
en H.v.J. 15 maart 2001, nr. C-85/99, Offermanns, Jur. H.v.J. 2001, I, 2261, punt 27.
(31) Zie H.v.J. 27 maart 1985, nr. 249/83, Hoeckx, Jur. H.v.J. 1985, 973, punten 12-14; H.v.J. 16 juli
1992, nr. C-78/91, Hughes, Jur. H.v.J. 1992, I, 4839, punt 15; H.v.J. 5 maart 1998, nr. C-160/96,
Molenaar, Jur. H.v.J. 1998, I, 843, punt 20; H.v.J. 8 maart 2001, nr. C-215/99, Jauch, Jur. H.v.J. 2001,
I, 1901, punt 25 en H.v.J. 15 maart 2001, nr. C-85/99, Offermanns, Jur. H.v.J. 2001, I, 2261, punt 28.
(32) H.v.J. 10 maart 1993, nr. C-111/91, Commissie t. Luxemburg, Jur. H.v.J. 1993, I, 817, punt 28;
H.v.J. 2 augustus 1993, nr. C-66/92, Acciardi, Jur. H.v.J. 1993, I, 4567, punt 13; H.v.J. 16 juli 1992, nr.
C-78/91, Hughes, Jur. H.v.J. 1992, I, 4839, punt 14; H.v.J. 10 oktober 1996, nrs. C-245/94 en C-312/94,
Hoever en Zachow, Jur. H.v.J. 1996, I, 4895, punt 17; H.v.J. 5 maart 1998, nr. C-160/96, Molenaar, Jur.
H.v.J. 1998, I, 843, punt 19; H.v.J. 8 maart 2001, nr. C-215/99, Jauch, Jur. H.v.J. 2001, I, 1901, punten
25-26 en H.v.J. 15 maart 2001, nr. C-85/99, Offermanns, Jur. H.v.J. 2001, I, 2261, punt 37.
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Wel belet een eventuele kwalificatie van een wetgeving als een socialezekerheids-
regeling in de zin van Verordening 1408/71 niet dat naar het intern recht van de
betrokken lidstaat deze wettelijke regeling niet als sociale zekerheid wordt aange-
merkt. De europeesrechtelijke kwalificatie doet immers geen afbreuk aan de intern-
rechtelijke kwalificatie (33). Dit werd onder meer geïllustreerd door de arresten van
het Hof van Justitie inzake de Franse Contribution sociale généralisée (CSG) en
Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) (34) die recent door
het Hof van Justitie werden bevestigd in het arrest Derouin van 3 april 2008 (35).

Dat betekent dat het juridisch perfect mogelijk is om een bepaalde regeling onder
de toepassing van Verordening 1408/71 te brengen zonder dat deze regeling ook
naar het intern recht van betrokken lidstaat daardoor als een socialezekerheidsrege-
ling moet worden gekwalificeerd. Zo niet zou Verordening 1408/71 geen zuivere
coördinatie zijn van de socialezekerheidsstelsels van de lidstaten, maar tevens een
vorm van harmonisering ervan, namelijk van de juridische definities. 

Dit is uiteraard van groot belang voor de kwalificatie van de Vlaamse zorgverzekering
als sociale zekerheid of niet. Op het moment van de goedkeuring van het Decreet van
30 maart 1999 waren er reeds aanwijzingen dat het Hof van Justitie een uitkering
zoals die voorzien is in de Vlaamse zorgverzekering, wel degelijk als een socialezeker-
heidsuitkering in de zin van Verordening 1408/71 zou kwalificeren. In het arrest
Molenaar van 5 maart 1998 had het Hof geoordeeld dat de Duitse “Pflegeversiche-
rung” onder de toepassing van Verordening 1408/71 valt, met name als prestatie bij
ziekte. De Duitse Pflegeversicherung geeft recht op volledige of gedeeltelijke vergoe-
ding van bepaalde kosten voortvloeiend uit de hulpbehoevendheid van de verzeker-
de, zoals thuiszorg, verzorging in gespecialiseerde centra en instellingen, de aankoop
van voor de verzekerde noodzakelijke voorzieningen en de aanpassing van zijn
woning. Ook is de betaling voorzien van een maandelijkse financiële toelage waar-
door de verzekerde een vorm van bijstand naar zijn keuze kan kiezen en, bijvoor-
beeld, in de een of andere vorm een vergoeding kan betalen aan derden die hem hel-
pen. Voor het Hof van Justitie zijn dit soort prestaties er met name op gericht een aan-
vulling te vormen op de prestaties krachtens de ziekteverzekering (36).

(33) Zie in dezelfde zin het advies van de Afdeling wetgeving van de Raad van State van 9 februari
2004, Parl. St. Vlaams Parlement, 2003-2004, nr. 1970/2, p. 9.
(34) H.v.J. 15 februari 2000, nr. C-34/98, Commissie t. Frankrijk, Jur. H.v.J. 2000, I, 995 en H.v.J. 15
februari 2000, nr. C-169/98, Commissie t. Frankrijk, Jur. H.v.J. 2000, I, 1049. De CSG en de CRDS
zijn verschuldigd door alle natuurlijke personen die voor de inkomstenbelasting hun fiscale woon-
plaats in Frankrijk hebben. Naar intern Frans recht gaat het om een belasting en niet om een sociale-
zekerheidsbijdrage. De vraag was evenwel of, door toepassing van de regels van Verordening
1408/71, bijvoorbeeld grensarbeiders die in Frankrijk wonen maar in een andere lidstaat werken,
niet vrijgesteld moesten worden van deze heffing. In beide zaken oordeelde het Hof van Justitie dat
om uit te maken of deze heffing onder het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 valt het door-
slaggevend is of de heffing specifiek is bestemd voor de financiering van het socialezekerheidsstelsel,
dit in tegenstelling tot heffingen die dienen om in de algemene behoeften van de overheid te voor-
zien. Voor het Hof is daarbij onder meer de kwalificatie van deze bijdrage als een belasting in het
nationale recht, van geen enkel belang voor de toepassing van Verordening 1408/71. Dit belet voor
het Hof evenwel niet dat deze bijdrage verder voor de toepassing van het Franse interne recht als een
belasting en niet als een socialezekerheidsbijdrage wordt beschouwd.
(35) H.v.J. 3 april 2008, nr. C-103/06, Derouin, nog niet gepubl., punt 22.
(36) H.v.J. 5 maart 1998, nr. C-160/96, Molenaar, Jur. H.v.J. 1998, I, 843, punten 24 en 25. 

185

DE REGIONALISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIE ...



Later, in het arrest-Jauch van 8 maart 2001, bevestigde het Hof van Justitie deze ana-
lyse in een zaak over het Oostenrijkse “Pflegegeld”, dat bedoeld is om zorgbehoe-
vende personen door middel van een forfaitaire bijdrage te verzekeren van hulp en
bijstand, zodat zij meer kansen hebben om een autonoom en aan hun behoeften
aangepast leven te leiden (37).

De Vlaamse zorgverzekering is voor wat de aard en het doel van de prestatie betreft,
erg vergelijkbaar met deze Duitse en Oostenrijkse prestaties zodat de conclusie dat
zij eveneens moet worden aangemerkt als een “prestatie bij ziekte” in de zin van
artikel 4, lid 1, sub a, van Verordening 1408/71 vanzelfsprekend lijkt. 

De enige mogelijkheid om eventueel toch te ontsnappen aan de toepassing van Ver-
ordening 1408/71 zou art. 4, lid 2ter zijn. Deze bepaling maakt het mogelijk om
bepaalde prestaties die in een lidstaat enkel regionaal worden toegekend, toch uit te
sluiten van het toepassingsgebied van Verordening 1408/71. Maar hiervoor moet
aan een aantal cumulatieve voorwaarden worden voldaan, waarvan geen enkele
m.b.t. de Vlaamse zorgverzekering is vervuld. Op de eerste plaats moet de betrok-
ken prestatie opgenomen worden in Bijlage II, afdeling III Verordening 1408/71,
wat enkel mogelijk is door een beslissing van de Europese wetgever (38). Ten twee-
de, indien de Europese wetgever zou overwegen om een prestatie in deze lijst op te
nemen, mag het niet gaan om een op premie- of bijdragebetaling berustende presta-
tie, wat wel het geval is voor de Vlaamse zorgverzekering. En ten derde moet het
gaan om een “bijzondere prestatie”. Nu blijkt uit het arrest in de zaak-Hosse (39).
dat het Hof van Justitie van oordeel is dat zorguitkeringen niet als “bijzonder” kun-
nen worden gekwalificeerd zodat een eventuele opname op de lijst van Bijlage II,
afdeling III ook al om die reden onmogelijk zou zijn (40) (41).

(37) H.v.J. 8 maart 2001, nr. C-215/99, Jauch, Jur. H.v.J. 2001, I, 1901, punt 28. Zie tevens H.v.J. 8
juli 2004, nrs. C-502/01 en C-31/02, Gaumain-Cerri en Barth, Jur. H.v.J. 2004, I, 6483, punt 20 en
H.v.J. 21 februari 2006, nr. C-286/03, Hosse, Jur. H.v.J. 2006, I, 1771, punt 38.
(38) Rekening houdend met de rechtsbasis in het EG-Verdrag van Verordening 1408/71 (met name
art. 42 en 308 EG-Verdrag), komt er enkel een beslissing van de bevoegde Europese wetgever op
voorstel van de Europese Commissie en na unanieme beslissing van de Raad van Minister met goed-
keuring van het Europees Parlement. De opname op deze lijst gebeurt dus niet via een eventuele een-
voudige verklaring van de betrokken lidstaat. Ten onrechte: Van Rompaey, L. en Van Buggenhout,
B., l.c., 115.
(39) H.v.J. 21 februari 2006, nr. C-286/03, Hosse, Jur. H.v.J. 2006, I, 1771, punten 44 en 45. Deze
zaak ging over het “Pflegegeld” van het “Land Salzburg” in Oostenrijk. In het arrest Jauch was het Hof
van Justitie reeds tot de conclusie gekomen dat het Oostenrijkse “Pflegegeld” geen “bijzondere pres-
tatie” is in de zin van art. 4, lid 2bis Verordening 1408/71. 
(40) Sommigen hebben ten onrechte gesuggereerd dat indien de Vlaamse zorgverzekering niet meer
door bijdragen zou worden gefinancierd, zij op grond van art. 4, lid 2ter Verordening 1408/71 even-
tueel zou kunnen worden uitgesloten (of zelfs automatisch zou uitgesloten zijn) van de toepassing
van Verordening 1408/71. Zie: Judo, F., l.c., 192 en Van Rompaey, L. en Van Buggenhout; B., l.c.,
115. Ook Rottiers lijkt dit te suggereren: l.c., 16.
(41) De mogelijkheid om zulke regionale uitkeringen uit te sluiten uit het toepassingsgebied van de
Europese socialezekerheidscoördinatie, is overigens niet meer voorzien in de nieuwe Verordening
883/2004.
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Het komt er op neer dat het vanuit het oogpunt van het Europees recht in feite
onbetwistbaar is dat de Vlaamse zorgverzekering onder het toepassingsgebied van
de socialezekerheidscoördinatie van Verordening 1408/71 valt en meer bepaald als
een uitkering bij ziekte (42).

3.3. GEVOLGEN VAN DE TOEPASSING VAN VERORDENING 1408/71 OP DE VLAAMSE
ZORGVERZEKERING
De belangrijkste gevolgen van de toepassing van Verordening 1408/71 op de Vlaam-
se zorgverzekering zijn de toepassing van het werklandbeginsel, dat aan de grond-
slag ligt van de Europese socialezekerheidscoördinatie, van het exportbeginsel en
van de regels inzake het totaliseren van tijdvakken.

3.3.1. Het “werklandbeginsel” als uitgangspunt voor de aanwijzing van de toepasse-
lijke socialezekerheidswetgeving
Een van de belangrijkste taken van dit coördinatiestelsel is de vaststelling van de toe-
pasbare wetgeving in een grensoverschrijdende situatie. De allereerste bedoeling
hiervan is het vermijden dat een persoon in zulk een situatie onderworpen zou zijn
aan meer dan een wetgeving, of aan geen enkele, wat in beide gevallen een belem-
mering op het vrij verkeer van personen zou betekenen. Deze regels zijn vastgelegd
in Titel II van Verordening 1408/71. Deze bepalingen hebben niet alleen tot doel de
gelijktijdige toepassing van verschillende nationale wettelijke regelingen en de
mogelijke complicaties daarvan te voorkomen, maar ook te beletten dat binnen de
werkingssfeer van Verordening 1408/71 vallende personen wegens het ontbreken
van een toepasselijke wettelijke regeling geen enkele socialezekerheidsbescherming
zouden genieten (43). De betrokken persoon kan enkel onderworpen worden aan
de wetgeving die door de aanwijsregels van Verordening 1408/71 wordt aangeduid
als de toepasbare wetgeving.

Bovendien is in beginsel slechts de wetgeving van één lidstaat van toepassing. Dit
wordt uitdrukkelijk bevestigd door art. 13, lid 1 Verordening 1408/71. 
M.b.t. de regels inzake de vaststelling van de toepasbare wetgeving is het principe
de toepassing van de wetgeving van het werkland (lex loci laboris). Art. 13, lid 2,
sub a) stelt uitdrukkelijk dat degene die op het grondgebied van een lidstaat als
werknemer werkt, onderworpen is aan de socialezekerheidswetgeving van die lid-
staat, ook al woont hij op het grondgebied van een andere lidstaat of ook al is zijn
werkgever gevestigd is in een andere lidstaat. Voor zelfstandigen geldt hetzelfde uit-
gangspunt: zij zijn onderworpen aan de wetgeving van de lidstaat waar zij hun
beroepsactiviteiten uitoefenen, ook al wonen ze elders (art. 13, lid 2, sub b)). Deze 

(42) Zie voor een gelijkaardige conclusie: Goyens, F., l.c., 40-42 en Vansteenkiste, S., l.c., 55-57.
(43) Zie o.m. H.v.J. 4 oktober 1991, nr. C-196/90, De Paep, Jur. H.v.J. 1991, I, 4815, punt 18; H.v.J.
11 juni 1998, nr. C-275/96, Kuusijärvi, Jur. H.v.J. 1998, I, 3419, punt 28 en H.v.J. 3 mei 2001, nr. C-
347/98, Commissie t. België, Jur. H.v.J. 2002, I, 3327, punt 27 en H.v.J. 10 februari 2000, nr. C-
202/97, Fitzwilliam, Jur. H.v.J. 2000, I, 883, punt 20.
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keuze voor het werkland was in de Europese Economische Gemeenschap met zes
lidstaten een logische keuze, rekening houdend met het Bismarckiaanse karakter
van de stelsels van deze oorspronkelijke lidstaten. Later kwam dit werklandbeginsel
onder druk, vooral dan bij de toetreding van lidstaten met een socialezekerheidsstel-
sel dat veeleer op woonplaats is gebaseerd (Beveridgiaans en Noors model) zoals die
van het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Zweden en Finland. Verder
evolueerden de stelsels in de meeste lidstaten naar een mengvorm (44). 

Toch bleef bij de aanwijsregels van de Europese coördinatie het werklandbeginsel
overeind, ook bij de recente hervorming via Verordening 833/2004. (45). Dit had
onder meer te maken met het feit dat er nog steeds een grote diversiteit bestaat tus-
sen de stelsels van de lidstaten m.b.t. de vraag of de werkplaats eerder dan de woon-
plaats bepalend is voor de toepasselijkheid van een stelsel. Er kon dus geen duidelij-
ke eensgezindheid worden gevonden in de ene of de andere richting. Maar meer
fundamenteel heeft de blijvende keuze voor het werklandbeginsel te maken met de
juridische context waarin de Europese socialezekerheidscoördinatie zich bevindt,
met name het mogelijk maken van het vrij verkeer van werknemers. Een van de
basisuitgangspunten van dit recht op vrij verkeer is het verbod van discriminatie op
grond van nationaliteit door de lidstaat waar de migrerende werknemer werkt (art.
39, lid 2 EG-Verdrag). Dit verbod slaat in de eerste plaats op alle loon- en arbeids-
voorwaarden die in het gastland gelden, maar ook op de socialezekerheidsrechten
(46). Het werklandbeginsel is dus een uitdrukking van het uitgangspunt dat een
migrerende werknemer in de lidstaat waar hij werkt dezelfde rechten moet krijgen
als de werknemers van die lidstaat. (47). Verder beoogt dit uitgangspunt ook oneer-
lijke concurrentie te verhinderen tussen werkgevers in een lidstaat die verplicht de
loon- en arbeidsvoorwaarden inclusief de sociale zekerheid van die lidstaat op hun
werknemers moeten toepassen en die werkgevers uit een andere lidstaat die in de
eerste lidstaat werknemers zouden tewerkstellen aan voorwaarden die lager liggen
dan die er gelden voor de lokale werknemers. De nog steeds bestaande, en na de
recente uitbreiding van de EU met nieuwe lidstaten zelfs toegenomen, verschil-

(44) Zie m.b.t. de discussie over het werklandbeginsel o.m. Pennings, F., “Co-ordination of social
security on the basis of the State-of-employment principle: Time for an alternative?”, C.M.L. Rev.
2005, 67-89; Pieters, D., “Towards a Radical Simplification of Social Security Co-ordination”, in
Schoukens, P.(ed.), Prospects of Social Security Co-ordination, Leuven, ACCO, 1997, 189-194 en
Van Raepenbusch, S., La sécurité sociale des travailleurs européens, Brussel, De Boeck, 2001, 89.
(45) Voor een kritische benadering hiervan zie Pieters, D., “Kritische situering van de hervorming
van de Europese coördinatieverordening”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2004, nr. 4,
pp. 657-669. 
(46) Zie o.m. H.v.J. 15 januari 1986, nr. 41/84, Pinna, Jur. H.v.J. 1986, 1.
(47) Van Raepenbusch, S., “Le champ d’application personnel du règlement (C.E.E.) no 1408/71 et la
citoyenneté européenne: du travailleur migrant au citoyen européen”, J.T.T. 1997, 6-7. Dat het begin-
sel van gelijke behandeling ook richtinggevend is voor de regels m.b.t. de vaststelling van de toepas-
selijke wetgeving werd door het Hof onderstreept in o.m.: H.v.J. 8 maart 2001, nr. C-68/99, Commis-
sie t. Duitsland, C-68/99, Jur. H.v.J. 2001, I, 1865, punten 22 en 23; H.v.J. 26 mei 2005, C-249/04,
Allard, Jur. H.v.J. 2005, I, 4535, punt 31; H.v.J. 9 maart 2006, zaak C-493/04, Piatkowski, Jur. H.v.J.
2006, I, 2369, punt 19 en H.v.J. 3 april 2008, nr. 103/06, Derouin, nog niet gepubl., punt 20. 
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len inzake sociale bescherming tussen de lidstaten, versterken nog deze doelstelling.
Deze uitgangspunten hebben ervoor gezorgd dat ondanks de kritiek op het werk-
landbeginsel, het nu reeds 50 jaar overeind staat (48). 

De toepassing van het werklandbeginsel op economisch actieve personen betekent
dan ook dat de Vlaamse zorgverzekering, in een Europese grensoverschrijdende
context, het werklandbeginsel moet volgen. Meer concreet betekent dit dat werkne-
mers of zelfstandigen die in Vlaanderen (of Brussel) wonen, maar in een andere lid-
staat werken, niet verplicht kunnen worden om aan te sluiten bij de Vlaamse zorg-
verzekering. Bovendien kunnen werknemers en zelfstandigen die in een andere lid-
staat dan België wonen, maar die in Vlaanderen (of Brussel) werken, niet uitgesloten
worden van de Vlaamse zorgverzekering omwille van het feit dat zij niet in Vlaande-
ren (of Brussel) wonen. 

3.3.2. De export van uitkeringen
Verordening 1408/71 bevat ook een aantal regels m.b.t. het betalen van uitkeringen
aan personen die niet wonen op het grondgebied van de lidstaat aan wiens socialeze-
kerheidswetgeving zij onderworpen zijn (de zogenaamde export van uitkeringen). 

Het is m.b.t. dit exportprincipe van belang erop te wijzen dat het forfaitaire bedrag
van uitkering krachtens de Vlaamse zorgverzekering waarop betrokkenen recht heb-
ben, een “uitkering” is in de zin van Verordening 1408/71 en geen “verstrekking”.
In de oorspronkelijke regeling inzake de vergoedingen in het kader van het Zorgver-
zekeringsdecreet was het antwoord op de vraag of het om een “uitkering” dan wel
om een “verstrekking” ging, minder duidelijk, onder meer omdat er elementen van
terugbetaling van gedane kosten inzaten (49). Maar in de huidige regeling beslist de
zorgkas op grond van een indicatiestelling of de aanvrager aan de voorwaarde inza-
ke zorgbehoeftigheid voor de tenlasteneming voldoet. Indien hij ook aan de andere
administratieve voorwaarden voldoet, heeft hij recht op het forfaitaire bedrag van
de tenlasteneming (50). Dit bedrag is dus geen terugbetaling van gedane en bewe-
zen kosten voor zorg, maar is een forfaitair bedrag dat wordt uitbetaald als de recht-
hebbende heeft aangetoond dat hij een aantal zorgbehoeften heeft. Hij moet geen
bewijsstukken van gemaakte kosten overmaken. Dit bedrag wordt bijvoorbeeld ook
uitbetaald indien betrokkene niet effectief zulk een zorg inkoopt, maar zich laat ver-
zorgen door familieleden (de zogenaamde mantelzorg). Voor het Hof van Justitie
gaat het in dat geval om een “uitkering” in de zin van Verordening 1408/71 (51). 

(48) Het werklandbeginsel was reeds opgenomen in de voorloper op Verordening 1408/71, namelijk
Verordening nr. 3 van 25 september 1958, PB. 16 december 1958, afl. 30, p. 561. 
(49) Zie hierover Goyens, F., l.c., 48-54.
(50) Zie art. 20-31 B. Vl. Reg. 28 september 2001. 
(51) H.v.J. 5 maart 1998, nr. C-160/96, Molenaar, Jur. H.v.J. 1998, I, 843, punten 33-35 en H.v.J., 16
juni 2006, nr. C-464/04, Acereda Herrera, Jur. H.v.J. 2006, I, 5341, punten 32-33. Voor een gelijkaar-
dige conclusie: Vansteenkiste, S., l.c., 42-44 en 63.
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Het onderscheid tussen “uitkeringen” en “verstrekkingen” is van belang omdat bij-
voorbeeld grensarbeiders op grond van art. 19 Verordening 1408/71 recht hebben
op “verstrekkingen” bij ziekte volgens de wetgeving van hun woonland, terwijl ze
recht behouden op “uitkeringen” bij ziekte volgens de wetgeving van het land aan
wiens sociale zekerheid zij op grond van het werklandbeginsel onderworpen zijn.
Deze bepaling verplicht dus de lidstaat aan wiens socialezekerheidsstelsel de betrok-
kene onderworpen is, om zulk een uitkering uit te betalen ook aan die werknemers
en zelfstandigen die niet op hun grondgebied wonen. 

Een gelijkaardige bepaling bestaat er voor gepensioneerden in art. 28 Verordening
1408/71. Deze bepaling heeft het over gepensioneerden die een pensioen uit één of
meer lidstaten ontvangen maar niet van de lidstaat waar ze wonen. Indien het gaat
om één lidstaat, dan moet deze lidstaat de uitkeringen bij ziekte krachtens zijn wet-
geving ook betalen aan gepensioneerden die in een andere lidstaat wonen. In het
geval het gaat om meer dan één lidstaat hebben de gepensioneerden recht op uitke-
ringen bij ziekte van de lidstaat aan wiens wetgeving ze het langst onderworpen zijn
geweest. 

De verplichting om in een aantal gevallen uitkeringen bij ziekte te betalen aan per-
sonen die niet op het grondgebied van de bevoegde lidstaat wonen, kan ook niet
worden voorkomen door deze uitkering op te nemen op de lijst van Bijlage IIbis
Verordening 1408/71 waardoor via de toepassing van art. 4, lid 2bis en art. 10bis de
woonplaatsvereiste zou kunnen worden gehandhaafd. Voor de toepassing van deze
bepalingen gelden dezelfde voorwaarden als voor de toepassing van het hoger in
punt 3.2. besproken art. 4, lid 2ter, met name dat het moet gaan om een “bijzonde-
re” en “niet-contributieve” uitkering die door een beslissing van de Europese wetge-
ver op de lijst van Bijlage IIbis is geplaatst (52). De Vlaamse zorgverzekering voldoet
aan geen enkele van deze drie cumulatieve voorwaarden (53).

In de oorspronkelijke versie van het Zorgverzekeringsdecreet stond in art. 5, 3° de
voorwaarde dat, om aanspraak te kunnen maken op tenlastenemingen van de zorg-
kas, betrokkene werkelijk in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad moest verblijven. Omdat het gaat om zuiver forfaitaire uitkerin-
gen, kon deze woonplaatsvereiste niet meer gehandhaafd worden in het licht van
de bepalingen van Verordening 1408/71 inzake het opheffen van de woonplaatsver-
eiste voor “uitkeringen bij ziekte”. 

(52) Zie voor een getailleerde bespreking van deze specifieke uitzondering op de export van uitke-
ringen: Verschueren, H., “De sociale bescherming van economisch niet (meer) actieve personen die
zich binnen de Europese Unie verplaatsen”, in Van Regenmortel, A., Verschueren, H. en Vervliet,
V.(eds.), Sociale zekerheid in het Europa van de markt en de burgers: enkel actuele thema’s, Brug-
ge, die Keure, 2007, p. 243 e.v.
(53) Indien de zorgverzekering via de algemene middelen zou worden gefinancierd en niet meer
door bijdragen, dan nog zou een opname in de lijst van Bijlage IIbis, mocht er hierover een politiek
akkoord bestaan, niet mogelijk zijn omdat ze niet beantwoordt aan de kwalificatie “bijzonder”. Ten
onrechte: Goyens, F., l.c., 68.
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3.3.3. De totalisering van verzekeringstijdvakken
Een ander beginsel van de Europese socialezekerheidscoördinatie is de totalisering
van tijdvakken van verzekering, arbeid of wonen. Dat beginsel komt er in feite op
neer dat indien in de wetgeving van een lidstaat is voorzien dat betrokkenen maar
recht hebben op prestaties indien ze een bepaalde periode verzekerd zijn geweest,
gewerkt of gewoond hebben op het grondgebied van deze lidstaat, de betrokken
lidstaat tijdvakken van verzekering, werken of wonen in een andere lidstaat mee in
rekening moet brengen (54). Voor wat de prestaties bij ziekte betreft is dit beginsel
gepreciseerd in art. 18 Verordening 1408/71. Dit beginsel van totaliseren van tijd-
vakken is een logisch gevolg van de doelstelling van de Europese socialezekerheids-
coördinatie, namelijk het bevorderen van het vrij verkeer van personen. Indien
migrerende personen telkens indien zij in een nieuwe lidstaat toekomen, opnieuw
een aantal wachttermijnen moeten vervullen alvorens zij recht hebben op een socia-
le verzekering of een sociale uitkering, riskeren zij door hun migratie tijdelijk zon-
der verzekering of uitkering te komen wat uiteraard een belemmering zou zijn op
de oefening van het recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie. 

Wat het Zorgverzekeringsdecreet betreft, stond er onder meer in het oorspronkelijk
art. 5, lid 1, 5° dat de betrokkene, om een prestatie krachtens de zorgverzekering te
krijgen, voorafgaandelijk gedurende ten minste vijf jaar ononderbroken moet
gewoond hebben in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-
Hoofdstad. Personen die Belg zijn of onderdaan zijn van een andere lidstaat van de
Europese Unie, moesten daaraan niet voldoen indien ze voor ten minste vijf jaar bij-
dragen aan de zorgverzekering zouden hebben betaald of alsnog betalen (55). 

Dergelijke voorwaarden waren duidelijk in strijd met de bepalingen van Verorde-
ning 1408/71. Een migrerend werknemer die bijvoorbeeld al meer dan 5 jaar verze-
kerd zou zijn geweest voor prestaties bij ziekte in een bepaalde lidstaat en daar ook
hiervoor bijdragen had betaald, zou bij aankomst in Vlaanderen (of Brussel) ofwel 5
jaar moeten wachten alvorens aanspraak te kunnen maken op een uitkering van de
Vlaamse zorgverzekering, of eerst voor 5 jaar retroactief bijdragen moeten betalen. 

De bepalingen inzake de totalisering van tijdvakken in Verordening 1408/71 hebben
dus de Vlaamse decreetgever verplicht deze oorspronkelijke regeling aan te passen. 

4. DE AANPASSING VAN HET ZORGVERZEKERINGSDECREET DOOR HET 
DECREET VAN 30 APRIL 2004 EN HET DECREET VAN 25 NOVEMBER 2005

4.1. AANPASSING VAN HET PERSONELE TOEPASSINGSGEBIED
Rekening houdend met de hierboven geanalyseerde rechtspraak van het Hof van
Justitie m.b.t. het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 en de verplichtingen
die uit deze verordening volgen, was het dan ook niet verwonderlijk dat de Europese-

(54) Zie hierover onder meer Van Raepenbusch, S., o.c., 137-141. 
(55) Voor de inwoners van Brussel gold ook nog de voorwaarde dat indien ze pas later zouden aan-
sluiten bij een zorgkas, ze minstens 10 jaar moesten aangesloten zijn om recht te kunnen hebben op
tenlasteneming.
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Commissie aandrong op de aanpassing van het decreet op de Vlaamse zorgverzeke-
ring. Bij de voorbereiding van deze decreetaanpassing verwees de Vlaamse regering
naar een ingebrekestelling van de Commissie van 17 december 2002 (56).

De Vlaamse decreetgever heeft een eerste aanpassing doorgevoerd bij het Decreet
van 30 april 2004 (57). 

Op de eerste plaats bepaalt het nieuwe art. 1bis dat de bepalingen van het decreet
van toepassing zijn onverminderd de toepassing van de Europese regelgeving en de
internationale verdragen.

Verder werd het decreet preciezer aangepast aan de regels in Verordening 1408/71
inzake de aanwijzing van het op een persoon toepasselijke socialezekerheids-
stelsel. Het nieuwe art. 4, § 2bis voorziet dat personen die uit eigen recht op grond
van de aanwijsregels van Verordening 1408/71 onder de toepassing van het sociale-
zekerheidsstelsel van een andere lidstaat van de EU of de EER (58) vallen, niet onder
het toepassingsgebied van het decreet vallen. Deze aanpassing is vooral van belang
voor die personen die wel in het Nederlandse taalgebied wonen, en dus normaal
gezien op grond van art. 4, §1 zich moeten aansluiten bij een zorgkas en onder de
toepassing van de Vlaamse zorgverzekering zouden vallen, maar die op grond van
de bepalingen van Verordening 1408/71 onderworpen zijn aan de socialezeker-
heidswetgeving van een andere lidstaat, bijvoorbeeld omdat zij daar werken (zoals
grensarbeiders).

Een tweede aanpassing betreft de omgekeerde situatie. Het nieuwe art. 4, § 2ter
bepaalt dat elke persoon die niet in België woont (59) en die uit eigen recht omwil-
le van de tewerkstelling in het Nederlandse taalgebied, op grond van de aanwijs-
regels van Verordening 1408/71 onderworpen zijn aan de Belgische sociale zeker-
heid, wel onderworpen is aan de Vlaamse zorgverzekering. Dat wil zeggen dat hij
zich moet aansluiten bij een zorgkas en dat hij, en eventueel zijn gezinsleden (60), recht
hebben op een uitkering krachtens de zorgverzekering. Voor die personen die niet

(56) Parl. St. Vlaams Parlement, 2003-2004, nr. 1970/1, p. 2
(57) B.S. 9 juni 2004.
(58) De Europese socialezekerheidscoördinatie is ook van toepassing op de EER-landen Noorwegen,
IJsland en Liechtenstein.
(59) Onze cursivering. Het zijn vooral deze woorden die nadien aanleiding hebben gegeven tot een
nieuwe betwisting bij het Arbitragehof. Zie verder onder nr. 5.
(60) In het arrest-Hosse heeft het Hof van Justitie beslist dat ook de gezinsleden van de grensarbeider
een beroep kunnen doen op de uitkeringen voor de zorgverzekering, zelfs indien deze verzekering
enkel in eigen rechten voorziet en niet in afgeleide rechten voor onder meer gezinsleden: H.v.J. 21
februari 2006, nr. C-286/03, Hosse, Jur. H.v.J. 2006, I, 1771, punten 51-56. Wel voegt het Hof eraan
toe dat het betrokken gezinslid geen recht op een vergelijkbare uitkering mag hebben uit hoofde van
de wetgeving van de staat waar hij woont. Deze laatste voorwaarde is te vinden in art. 19, lid 2 Veror-
dening 1408/71. Eén en ander betekent ook dat deze gezinsleden van werknemers of zelfstandigen
die niet aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen zijn, niet verplicht kunnen worden om aan
te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering.
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in België wonen, maar in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad werken, werd in
deze paragraaf een keuzerecht voor aansluiting van een erkende zorgkas voorzien
wanneer zij op grond van de aanwijsregels van Verordening 1408/71 onderworpen
zijn aan de Belgische sociale zekerheid.

Het gebruik in deze bepaling van de woorden “niet in België woont” betekent even-
wel dat personen die in Vlaanderen of Brussel werken, maar in Wallonië wonen, niet
kunnen aansluiten bij een zorgkas en dus geen rechten kunnen laten gelden op uitke-
ringen van de Vlaamse zorgverzekering. Omgekeerd betekent dit dat personen die in
Vlaanderen wonen, maar in Wallonië werken, niet worden vrijgesteld van aansluiting
bij een zorgkas en de betaling van de jaarlijkse bijdrage. Er ontstond een discussie
over de vraag of dit om een ongerechtvaardigde discriminatie gaat of niet (61). Boven-
dien werd er opgeworpen dat binnen de Belgische economische unie zoals ze gedefi-
nieerd is in art. 6, §1, VI Bijzondere Wet Hervoming Instellingen, er ook een vrij ver-
keer van werknemers en van diensten moet worden gewaarborgd, wat zou betekenen
dat werknemers die in Wallonië wonen maar in Vlaanderen (of Brussel) werken zou-
den moeten kunnen aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering (62).

Juist met betrekking hiermee is een belangrijk element in wetgevende procedure
die aanleiding had gegeven tot deze wijzingen in het Zorgverzekeringsdecreet, het
advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State van 9 februari 2004 (63).
M.b.t. het statuut van die personen die in het Franse en Duitse taalgebied wonen,
stelt deze afdeling onder meer dat: “De bepalingen van het Europees Gemeen-
schapsrecht i.v.m. het vrij verkeer van personen zijn in beginsel niet van toepas-
sing op rechtsverhoudingen die tot de interne sfeer van een bepaalde lidstaat
beperkt zijn. Uit het Europees Gemeenschapsrecht kan dan ook geen verplichting
worden afgeleid om te bepalen dat personen die in het Nederlandse taalgebied of
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wonen, doch elders in België werken, bui-
ten de toepassing van het decreet van 30 maart 1999 vallen, noch om te bepalen
dat personen die werken in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad onder de toepassing van het decreet vallen, ook als ze elders in
België wonen” (64).

(61) Goyens, F., l.c., 56-57; Rottiers, S., l.c., 22 en Vansteenkiste, S., l.c., 59-60. Deze laatste auteur
gaat ervan uit dat indien Verordening 1408/71 de Belgische sociale zekerheid als de op een persoon
toepasselijke sociale zekerheid aanwijst, dit ook inhoudt dat de interne Belgische regels over de
bevoegdheidsverdeling inzake de vormen van sociale zekerheid die onder de toepassing van deze
verordening vallen, zoals de zorgverzekering, van toepassing zijn en er dus geen sprake kan zijn van
een ongerechtvaardigde discriminatie. 
(62) Zie dissenting opinion van Cantillon, B. en Van Orshoven, P. in het advies van een experten-
commissie die hierover in 2003 aan de Vlaamse regering een rapport heeft voorgelegd, geciteerd in
Rottiers, S., l.c., 23-24. Zie tevens Cantillon, B., l.c., 14.
(63) Parl. St. Vlaams Parlement, 2003-2004, nr. 1970/2.
(64) Punt 6 van het advies.
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Op het argument of deze uitsluiting van personen die elders in België wonen, geen
inbreuk is op het beginsel van het vrij verkeer van personen binnen de Belgische
economische unie waarnaar verwezen wordt in art. 6, §1, VI, derde lid Bijzondere
Wet Hervorming Instellingen, antwoordt de afdeling wetgeving in zijn advies:
“het vermijden van samenloop van diverse regelingen wordt in de intern-Belgi-
sche rechtsorde gerealiseerd door het stelsel van exclusieve bevoegdheden van de
staat, de gemeenschappen en de gewesten, ook wat de territoriale bevoegdheid
betreft”. De Raad van State is dan ook van oordeel: “In dit verband kan er niet van
uitgegaan worden dat het vrij verkeer van personen noodzakelijk inhoudt dat
een regeling die behoort tot de “sociale zekerheid” in de ruime, Europese zin van
het woord, moet uitgaan van het werkplaatscriterium. Het vrij verkeer van perso-
nen kan integendeel ook op andere manieren gewaarborgd worden dan door het
hanteren van een criterium gebaseerd op de plaats van tewerkstelling”. Hierbij
verwijst de Raad van State naar afwijkingen van het werkplaatscriterium in Verorde-
ning 1408/71 zelf. De afdeling wetgeving van de Raad van State is dan ook van oor-
deel dat er geen dwingende reden is om, ter wille van de vereisten die voorvloeien
uit het feit dat het Belgische staatsbestel berust op een economische unie, het
woonplaatscriterium te vervangen door een werkplaatscriterium (65).

Op de vraag of de uitsluiting uit de Vlaamse zorgverzekering van personen die in het
Franse of Duitse taalgebied wonen, geen discriminatie uitmaakt in de zin van art. 10
en 11 van de Grondwet, antwoordt de Raad van State in zijn advies ook nog dat dit
in zijn ogen niet het geval is. De rechten die personen die in een andere lidstaat
wonen maar in Vlaanderen of Brussel werken rechtstreeks uit het Europese gemeen-
schapsrecht kunnen putten, doen geen afbreuk aan het feit dat het woonplaatscrite-
rium in een louter intern-Belgische situatie een adequaat criterium is, rekening hou-
dend met de exclusieve bevoegdheden binnen de Belgische rechtsorde (66).

4.2. AANPASSING VAN DE REGELS INZAKE TIJDVAKKEN VAN VOORAFGAANDE VER-
ZEKERING
Omwille van het Europese beginsel van totalisering van tijdvakken (67), werden de
regels inzake de voorafgaande periode van wonen in het Nederlandse taalgebied of
het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad van art. 5 Zorgverzekeringsdecreet en de
verblijfsvoorwaarde in deze gebieden om effectief een uitkering te kunnen krijgen,
aangepast. Dit gebeurde voor een eerste maal door het Decreet van 30 april 2004 en
later, omwille van bijkomende opmerkingen van de Europese Commissie, ook nog
eens door het Decreet van 25 november 2005 (68).

(65) Punt 9 van het advies.
(66) Punt 10 van het advies.
(67) Zie hoger punt 3.5.
(68) B.S. 12 januari 2006.
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Het nieuwe art. 5, 5° behoudt wel de voorwaarde dat betrokkene gedurende ten
minste vijf jaar, voorafgaand aan de aanvraag tot tenlasteneming, ononderbroken
moet gewoond hebben in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied Brussel-
Hoofdstad, maar het bepaalt nu dat deze periode ook kan vervuld worden door aan
te tonen dat hij gedurende deze periode ononderbroken sociaal verzekerd is
geweest in de EU- of EER-lidstaten. 

Met betrekking tot de verblijfsvoorwaarde als dusdanig preciseert het nieuwe art. 5,
2° en 3° dat die personen die zijn aangesloten bij een zorgkas (69), op het ogenblik
van de uitvoering van de tenlasteneming (d.w.z. de uitbetaling van de uitkering)
legaal in een lidstaat van de EU of de EER moeten verblijven. Eén en ander bete-
kent wel dat personen die in het Franse of Duitse taalgebied wonen, geen aanspraak
kunnen maken op de uitkering van de Vlaamse zorgverzekering, want zij kunnen
niet voldoen aan de voorwaarde om aangesloten te zijn bij een zorgkas. Dit geldt
ook voor die personen die reeds recht hadden op een uitkering, maar naar Wallonië
verhuizen. Door deze verhuis verliezen zij het recht op een Vlaamse zorgverzeke-
ringsuitkering. In zijn advies heeft de afdeling wetgeving van de Raad van State her-
haalt dat zij die niet in strijd acht met het principe van vrij verkeer van personen in
de Belgische economische unie (70).

De wijzigingen aan het Zorgverzekeringsdecreet door de decreten van 30 april 2005
en 25 november 2005 waren voor de Europese Commissie voldoende om het Zorg-
verzekeringsdecreet in overeenstemming te brengen met de bepalingen van Veror-
dening 1408/71. Als gevolg hiervan heeft de Europese Commissie haar inbreuk-
procedure hierover op 4 april 2006 stopgezet (71). 

5. DE AANPASSINGEN AAN HET ZORGVERZEKERINGSDECREET AAN DE EUROPESE
WETGEVING GEEFT OP ZICH WEER AANLEIDING TOT EEN NIEUWE BETWISTING
VOOR HET ARBITRAGEHOF

Deze, voor het Europees recht noodzakelijke, aanpassing aan het Vlaamse Zorgverze-
keringsdecreet heeft evenwel de intern-Belgische juridische en politieke discussie niet
kunnen stopzetten. Integendeel, ze heeft er juist een nieuwe stimulans aan gegeven.
De Franse Gemeenschapsregering heeft op 9 december 2004 bij het Arbitragehof een
beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het gewijzigde art. 4 inzake het personele
toepassingsgebied van het Zorgverzekeringsdecreet ingediend. Op dezelfde dag
verzocht de Waalse Regering de nietigverklaring van het gehele decreet of van ten-
minste de betwiste onderdelen van art. 4 ervan. Deze beroepen waren vooral gericht
tegen het feit dat na deze wijziging personen die in Vlaanderen (of Brus-

(69) Om te kunnen aansluiten bij een zorgkas moet betrokkene voldoen aan de voorwaarden van art.
4 zoals die gewijzigd werden door het Decreet van 30 april 2004.
(70) Zie punt 6 van het advies van 7 maart 2005, Parl. St. Vlaams Parlement, 2004-2005, nr. 376/1.
(71) Zie: http://ec. europa.eu/community_law/eulaw/decisions/dec_06_04_04.htm.

195

DE REGIONALISERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIE ...



sel) werken, maar in een andere lidstaat wonen, wel verzekerd zouden (kunnen)
worden voor de Vlaamse zorgverzekering, maar niet de personen die in Wallonië
wonen en in Vlaanderen (of Brussel) werken.

In deze nieuwe zaak werden vooreerst argumenten van intern-Belgische recht inge-
roepen. 

Meer bepaald was de Waalse Regering van oordeel dat het Decreet zijn territoriale
bevoegdheidsgebied definieert op grond van een criterium van aanknoping dat het
Belgisch grondgebied in zijn geheel in aanmerking neemt, wat een Vlaamse decreet-
gever niet zou vermogen.

In zijn arrest van 19 april 2006 (72) herhaalt het Arbitragehof dat de Vlaamse
Gemeenschap met het instellen van de zorgverzekering haar bevoegdheden niet
heeft overschreden (punt B.9.5.). 

Ook werd het argument naar voor geschoven dat het uitsluiten van in Wallonië
wonende werknemers die in Vlaanderen of Brussel werken, afbreuk zou doen aan
de federale bevoegdheden inzake sociale zekerheid en van het beginsel van de Belgi-
sche economische unie (en het daarbij horende vrij verkeer van personen binnen
België), zoals ze gedefinieerd is in art. 6, §1, VI, derde lid en vijfde lid, 12° Bijzondere
Wet Hervorming Instellingen. In het arrest van 19 april 2006 antwoordde het
Arbitragehof hierop dat, rekening houdend met het beperkte bedrag en met de
beperkte gevolgen van de Vlaamse zorgverzekering, zij geen afbreuk doet aan de
federale bevoegdheden inzake de economische unie (punt B.10.3). Bovendien her-
haalt het Arbitragehof zijn standpunt dat de Vlaamse zorgverzekering geen afbreuk
doet aan de federale bevoegdheid inzake sociale zekerheid, omdat ze geen wijziging
of aanpassing van de federaal georganiseerde socialezekerheidsstelsels inhoudt. Het
Arbitragehof herhaalt dat de Vlaamse decreetgever in het kader van zijn bevoegd-
heid op het vlak van bijstand aan personen zonder problemen bijstand en verzeke-
ring kan organiseren die bijkomend is aan de federale socialezekerheidsstelsels
(punt B.10.4 tot B.10.6).

De belangrijkste grief in deze nieuwe procedure voor het Arbitragehof betreft even-
wel de schending van het discriminatiebeginsel zowel naar Belgisch intern recht
(art. 10 en 11 Grondwet) als naar Europees recht (het verbod van discriminatie op
grond van nationaliteit zoals het vervat ligt in de Europese regels inzake het vrij ver-
keer van personen). Deze schending zou erin bestaan dat enkel personen die “niet
in België” wonen, maar wel in Vlaanderen of Brussel werken aangesloten kunnen
worden bij de Vlaamse zorgverzekering. Bijgevolg zijn personen die “in België
wonen”, maar niet wonen in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig gebied
Brussel-Hoofdstad, maar wel in deze twee gebieden werken, uitgesloten van (ver-

(72) Arbitragehof 19 april 2006, nr. 51/2006.
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plichte of facultatieve) aansluiting bij de Vlaamse zorgverzekering. Dit onderscheid
zou een belemmering betekenen op de uitoefening van het Europees recht op vrij
verkeer van personen, met name van die werknemers die uit een andere lidstaat
komen om te gaan werken in Vlaanderen of Brussel, maar die in Wallonië gaan
wonen. Dit zou ook gelden voor die Belgen die, nadat zij eerst naar een andere lid-
staat hadden gemigreerd om er te werken, zijn teruggekeerd naar België, om in
Vlaanderen of Brussel te gaan werken, maar in het Waalse Gewest zijn gaan wonen. 

Deze argumenten hebben het Arbitragehof ertoe gebracht om, op vraag overigens
van de regering van de Franstalige Gemeenschap en de regering van het Waalse
Gewest, alvorens definitief een uitspraak over te doen over het argument van schen-
ding van het niet-discriminatiebeginsel, een aantal prejudiciële vragen aan het Euro-
pese Hof van Justitie te stellen (73).

Met de eerste vraag wil het Arbitragehof weten of de Vlaamse zorgverzekering al
dan niet onder de toepassing van Verordening 1408/71 valt. Eerder verwonderlijk
stelt het Arbitragehof in zijn verwijzingsarrest van 16 april 2006 dat de stelling van
de Europese Commissie, impliciet overgenomen door de Vlaamse decreetgever, dat
de zorgverzekering onder de regels van deze Europese verordening valt, “niet
onomstreden in de rechtsleer”. Zo zou de Vlaamse zorgverzekering niet onder het
toepassingsgebied van deze verordening vallen indien ze gekwalificeerd zou kunnen
worden als een bijzondere prestatie in de zin van art. 4, lid 2ter van Verordening
1408/71 of als sociale bijstand in de zin van art. 4, lid 4 (74).

Hoger hebben we evenwel aangetoond (75) dat het uit de voorbije rechtspraak van
het Hof van Justitie reeds overduidelijk blijkt dat er geen discussie meer kan zijn
over de vraag of de Vlaamse zorgverzekering onder de toepassing van Verordening
1408/71 valt, en meer bepaald als een uitkering bij ziekte. Zij is zeker geen vorm
van sociale bijstand en kan evenmin beschouwd worden als een bijzondere niet-con-
tributieve uitkering in de zin van art. 4, lid 2ter Verordening 1408/71. 

Met de tweede vraag wil het Arbitragehof te weten komen of de uitsluiting uit de
Vlaamse zorgverzekering van personen die in Vlaanderen of Brussel werken, maar in
Wallonië wonen, in strijd is met de bepalingen van Verordening 1408/71. Het
Arbitragehof heeft het uitdrukkelijk in deze vraag over EU-burgers die zich in een
dergelijke situatie bevinden. In feite gaat deze vraag over de toepassing van deze
verordening op een situatie die slechts één lidstaat betreft, op een situatie die men
“louter intern” noemt. Het enige grensoverschrijdende element zou hier kunnen
zijn, de nationaliteit van een andere lidstaat waarover betrokkene zou beschikken,
maar de notie EU-burger slaat uiteraard ook op Belgische onderdanen.

(73) Voor een volledige weergave van de vragen zie punt B.13.5. van het arrest van het Arbitragehof
van 19 april 2006 en punt 14 van het arrest van het Hof van Justitie van 1 april 2008.
(74) Zie punt B.13.2 van het arrest nr. 51/2006.
(75) Zie punt 3.2.
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Met de derde vraag breidt het Arbitragehof de tweede vraag uit naar de verenigbaarheid
van de uitsluiting van personen die in Wallonië wonen, met de verdragsbepalingen
inzake het vrij verkeer van personen, zowel werknemers (art. 39 EG-Verdrag), zelf-
standigen (art. 43 EG-Verdrag) als EU-burgers in het algemeen, ongeacht of ze een
economische activiteit ontplooien (art. 18 EG-Verdrag). 

Met de vierde vraag ten slotte wou het Arbitragehof te weten komen of deze ver-
dragbepalingen zich in het algemeen verzetten tegen een woonplaatsvereiste voor
aansluiting bij de Vlaamse zorgverzekering zoals ze in het algemeen bestond vóór de
wijzigingen die werden aangebracht door het decreet van 30 april 2004. Deze vraag
is relevant indien het Arbitragehof zou moeten overgaan tot de vernietiging van de
relevante bepalingen van dit wijzigingsdecreet, zodat normaal gezien automatisch
de oude regeling opnieuw van kracht zou worden. Deze vierde vraag betreft in feite
de verenigbaarheid van deze oude regeling met de betrokken verdragsbepalingen. 

In wezen is hier de verenigbaarheid met het Europees gemeenschapsrecht van de
toepassing van de woonplaatsvereiste in een zuiver interne (Belgische) context aan
de orde. 

Tot nu toe werd aangenomen dat het Europees gemeenschapsrecht inzake het vrij
verkeer van personen geen toepassing vindt in zuiver interne aangelegenheden. Het
is immers vaste rechtspraak dat de toepassing van het gemeenschapsrecht inzake
het vrij verkeer zich niet uitstrekt tot zuiver interne situaties waarvan alle elementen
geheel in de interne sfeer van één lidstaat liggen en die geen enkele aanknopings-
punt hebben met het gemeenschapsrecht (76).

Hieruit ontstaat het probleem van de zogenaamde “omgekeerde discriminatie”. Dit
betekent dat een lidstaat zijn eigen onderdanen aan regels mag onderwerpen die zij
niet mag opleggen aan onderdanen van een andere lidstaat wanneer de toepassing
van deze regels een belemmering op de uitoefening van het vrije verkeer zouden
betekenen. Daardoor zouden deze eigen onderdanen die zich in een zuiver interne
situatie bevinden, minder gunstig behandeld kunnen worden dan personen die zich
niet in zulk een situatie bevinden. In het geval van het Zorgverzekeringsdecreet zou
het gaan om inwoners van het Franse of Duitse taalgebied die in Vlaanderen of Brus-
sel werken en die slechter zouden behandeld worden dan personen die in aan ande-
re lidstaat dan België wonen en die ook in Vlaanderen of Brussel werken.

(76) Zie o.m. H.v.J. 27 oktober 1982, nrs. 35/82 en 36/82, Morson en Jhanjan, Jur. H.v.J. 1982, 3723;
H.v.J. 18 oktober 1990, nrs. C-297/88 en C-197/89, Dzodzi, Jur. H.v.J. 1990, I, 3764; H.v.J. 16 decem-
ber 1992, nr. C-206/91, Koua Poirrez, Jur. H.v.J. 1992, I, 6685; H.v.J. 5 juni 1997, nrs. C-64/96 en C-
65/96, Uecker en Jacquet, Jur. H.v.J. 1997, I, 3171 en H.v.J. 2 oktober 2003, nr. C-148/02, Garcia
Avello, Jur. H.v.J. 2003, I, 11613. Dit beginsel werd door het Hof ook in een aantal socialezekerheids-
zaken bevestigd: H.v.J. 25 februari 1986, nr. 284/84, Spruyt, Jur. H.v.J. 1986, 685 en H.v.J. 22 sep-
tember 1992, nr. C-153/91, Petit, Jur. H.v.J. 1992, I, 4973.
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6. DE CONCLUSIES VAN DE ADVOCAAT-GENERAAL

Advocaat-generaal E. Sharpston (77) heeft haar uitvoerig gemotiveerde conclusies in
deze zaak neergelegd op 28 juni 2007 (78). Haar standpunten over de gestelde vra-
gen bevatten een aantal principiële stellingnamen over de invloed van het Europees
recht op vormen van sociale zekerheid die door deelentiteiten van lidstaten zijn
ingevoerd. Om de precieze betekenis van het arrest van het Hof van Justitie van 1
april 2008 te begrijpen is het daarom nuttig om wat meer gedetailleerd in te gaan op
de standpunten van de AG die zeker door het Hof in zijn analyse zijn meegenomen.

Op de eerste plaats sluit zij zich aan bij de opvatting van alle partijen dat de Vlaamse
zorgverzekering onder het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 valt, meer
bepaald als prestatie bij ziekte (punten 34-38).

Voor haar analyse van de andere vragen vertrekt de AG vanuit de situatie van diege-
ne die gebruik makend van zijn recht op vrij verkeer als werknemer binnen de Euro-
pese Unie, naar België komt om te gaan werken in Vlaanderen of Brussel, maar in
Wallonië gaat wonen. 

Meer concreet werkt ze in punten 57 tot 59 van haar conclusies het volgende geval
uit. Een Frans staatsburger wil in Hoegaarden (in het Nederlandse taalgebied in Bel-
gië) gaan werken en woont thans in Givet in de Franse regio Champagne-Ardenne
(ongeveer 95 km ten zuiden van Hoegaarden). Niet onwaarschijnlijk zal zijn voor-
keur uitgaan naar een woonplaats in een gebied waar zijn moedertaal de officiële
taal is en waar zijn kinderen zonder problemen ter plaatse school kunnen lopen in
die taal. Hij zou daarom kunnen besluiten om in Jodoigne (in het Franse taalgebied
van België), ongeveer zeven kilometer ten zuiden van Hoegaarden, te gaan wonen.
Wanneer hij dit doet, kan hij niet aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering. Zou hij
wensen aan te sluiten bij dat stelsel en in een gebied blijven wonen waar Frans een
officiële taal is, dan zou hij zich in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad moeten
vestigen (bijvoorbeeld in Sint-Lambrechts-Woluwe, ongeveer 44 km ten westen van
Hoegaarden) dan wel in Frankrijk moeten blijven wonen. Het vooruitzicht van een
dagelijkse pendel op overvolle autosnelwegen, en ook de gevolgen voor het milieu
van dit pendelverkeer, zouden volgens de AG, hem ervan kunnen weerhouden om
die betrekking aan te nemen, en dus om gebruik te maken van zijn recht van vrij
verkeer. Aangezien de Franse en de Duitstalige Gemeenschap geen soortgelijk zorg-
verzekeringsstelsel hebben ingevoerd, zou hij het probleem niet kunnen oplossen
door aan te sluiten bij een zorgverzekeringsstelsel in een woonplaats in België bui-
ten het Nederlandse taalgebied en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. In
bepaalde omstandigheden kan voor de AG de woonplaatsvereiste dus duidelijk een
belemmering vormen van het vrije verkeer van personen.

(77) Hierna aangeduid met “de AG”.
(78) Te raadplegen op www.curia.europa.eu.
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De AG is van oordeel dat deze belemmering niet onzeker of indirect is. Iedere
migrerende werknemer zou met zulk een probleem kunnen geconfronteerd wor-
den en het kan bovendien gaan om een groot aantal mensen (punten 60-67). Voor
haar gaat het hier dus niet op de eerste plaats om een probleem van discriminatie,
maar om een probleem van belemmering van het vrij verkeer. Aanvullend komt ze
wel tot het besluit dat er hier ook sprake is van een indirecte discriminatie ten nade-
le van migrerende werknemers. Voor zover zij in Vlaanderen werken, worden zij
immers anders behandeld al naargelang van hun woonplaats in België. Dit is volgens
haar een discriminatie ten nadele van migrerende werknemers, zelfs indien zulk een
stelsel ook ten nadele van de in België sedentaire werknemers zou spelen (punten
71-82).

Meer fundamenteel voor wat de intern-Belgische bevoegdheidsverdeling betreft,
sluit ze aan bij de stelling die de Europese Commissie ter terechtzitting zou hebben
verdedigd (zie punt 84), namelijk dat voor de toepassing van art. 13 Verordening
1408/71 het werklandbeginsel (lex loci laboris) als enig aanknopingspunt moet
worden gebruikt voor de aanwijzing van zowel de lidstaat als voor de decentrale
overheid van die lidstaat waarvan de wetgeving van toepassing is. Anders zou een
migrerende werknemer ingevolge het nationale recht een voordeel kunnen verlie-
zen dat hem op grond van het gemeenschapsrecht werd toegekend (punt 84). 

Wanneer art. 13 Verordening 1408/71 de wetgeving van de werkplaats toepasselijk
verklaart, moet volgens de AG ervan worden uitgegaan dat de territoriale eenheid
waarin de plaats van tewerkstelling is gelegen, bevoegd is om de betrokken presta-
ties toe te kennen. De lex loci laboris regel moet, voor de aanwijzing van de toepas-
selijke socialezekerheidsregeling, volgens haar worden gebruikt zowel met betrek-
king tot de lidstaat, als met betrekking tot de decentrale overheid van de lidstaat
waarvan de wetgeving van toepassing is (in casu de Vlaamse Gemeenschap). Een
dergelijke oplossing draagt eveneens bij tot een consistent gebruik van de term
“staat” in Verordening 1408/71. Indien de plaats van tewerkstelling de bevoegde
staat aanwijst, dan moeten verwijzingen naar de bevoegde staat in Verordening
1408/71 (zo nodig) ook worden gelezen als verwijzingen naar de bevoegde entiteit
in de bevoegde lidstaat (punten 92-97).

Ze verwerpt het argument van de Vlaamse regering dat de belemmering op het vrij
verkeer van personen of de indirecte discriminatie ten nadele van migrerende werk-
nemers zou gerechtvaardigd zijn door de bevoegdheidsverdeling binnen de federale
Belgische Staat die de Vlaamse Gemeenschap geen bevoegdheid verleent t.a.v. per-
sonen die in Wallonië wonen. Volgens de Vlaamse regering is voor bijstand aan per-
sonen die in Wallonië wonen respectievelijk de Franse en de Duitstalige Gemeen-
schap bevoegd. De betrokken belemmering op het Europese vrij verkeer van perso-
nen is volgens de Vlaamse regering enkel het resultaat van het feit dat deze twee
gemeenschappen (nog) geen stelsel hebben uitgewerkt dat een vergelijkbare bij-
stand verleent aan personen die in Wallonië wonen. Deze situatie als strijdig met het
Europees recht beschouwen zou volgens de Vlaamse regering betekenen dat de 
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idstaten het recht zou worden ontzegd om te opteren voor een federale structuur
met autonome deelstaten die regels vaststellen die alleen gelden op het deel van het
nationale grondgebied waarvoor zij bevoegd zijn (punt 99).

De AG wijst er in dit verband op dat een inbreuk op het Europees gemeenschaps-
recht niet kan gerechtvaardigd worden door enkel te verwijzen naar internrechtelijke
bepalingen, zelfs niet als ze een institutioneel karakter hebben. Een lidstaat kan zich
immers niet achter zijn decentrale structuur verschuilen om de niet-nakoming van
zijn gemeenschapsrechtelijke verplichtingen te rechtvaardigen (punten 104-108).

Wat de Belgen betreft die geen gebruik hebben gemaakt van het recht op vrij ver-
keer als werknemers binnen de Europese Unie en die zich in wat men in het Euro-
pese jargon een “louter interne situatie” bevinden, uit de AG ernstige twijfels
omtrent de stelling dat het Europees gemeenschapsrecht geen invloed kan hebben
op hun rechtspositie. Zo vindt ze het zeer paradoxaal dat, ondanks de inspanningen
van de voorbije 50 jaar om belemmeringen van het vrije verkeer tussen de lidstaten
uit de weg te ruimen, decentrale overheden van lidstaten langs de achterdeur toch
opnieuw belemmeringen kunnen invoeren door dit binnen lidstaten te doen. Daar-
bij rijst voor haar de retorische vraag met wat voor een Europese Unie men te doen
heeft wanneer het vrije verkeer wel wordt gegarandeerd tussen Duinkerke (Frank-
rijk) en De Panne (België), maar niet tussen Jodoigne en Hoegaarden? Zij is dan ook
van oordeel dat de entiteiten waartussen, op grond van het Europees recht, de
belemmeringen feitelijk uit de weg moeten worden geruimd, niet noodzakelijk
steeds de lidstaten zijn, maar de entiteiten die ter zake regelgevende bevoegdheid
hebben. Voor haar is het hierbij niet van belang of dit de lidstaten zijn dan wel de
decentrale overheden binnen één enkele lidstaat (punten 116-117). 

Ze roept het Hof van Justitie dan ook op om na te denken over de aard en de grond-
slag van zijn leer inzake louter interne situaties. Ze is van oordeel dat het EG-Verdrag
ook zo zou kunnen geïnterpreteerd worden dat er geen interne belemmeringen op
het vrij verkeer van personen binnen een lidstaat zelf toelaatbaar is, zoals de belem-
mering die in deze zaak over de Vlaamse zorgverzekering aan de orde is (punt 121).

Zij verwijst hierbij naar de notie van het Europees burgerschap zoals het in ingevoerd
door het Verdrag van Maastricht via de (thans) artikelen 17 en 18 EG-Verdrag en waar-
van het Hof van Justitie in zijn recente rechtspraak heeft erkend dat dit EU-burger-
schap de primaire hoedanigheid van de onderdanen van de lidstaten dient te zijn (79). 

(79) Zie onder meer H.v.J. 20 september 2001, nr. C-184/99, Grzelczyk, Jur. H.v.J. 2001, I, 6193;
H.v.J. 11 juli 2002, nr. C-224/98, D’Hoop, Jur. H.v.J. 2002, I, 6191; H.v.J. 15 maart 2005, nr. C-
209/03, Bidar, Jur. H.v.J. 2005, I, 2119; H.v.J. 26 oktober 2006, nr. C-192/05, Tas-Hagen en Tas, Jur.
H.v.J. 2006, I, 10451.
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Ze noemt de vereiste van het overschrijden van een grens tussen de lidstaten om
het Europees gemeenschapsrecht inzake het vrij verkeer te kunnen inroepen, wille-
keurig (punt 141). Ook die EU-burgers, met name Belgische onderdanen, die geen
gebruik hebben gemaakt van het recht op vrij verkeer, vallen als EU-burgers volgens
haar onder het toepassingsgebied van het EG-Verdrag (punt 142). Het recht om vrij
te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten dat krachtens art. 18
EG-Verdrag toekomt aan alle EU-burgers, zou ook kunnen betekenen dat dit het
recht inhoudt om vrij te verblijven zonder belemmeringen waar ook op het grond-
gebied van de lidstaten zelf.

Bovendien stelt ze dat uit de rechtspraak van het Hof van Justitie zou blijken dat het
verbod van discriminatie op grond van nationaliteit zoals het vervat ligt in onder
meer art. 3 Verordening 1408/71, ook in de weg kan staan van de zogenaamde
omgekeerde discriminatie (punt 148).

Ze voegt hieraan toe dat de eventueel minder voordelige behandeling van Belgen
die nooit gebruik hebben gemaakt van het Europees recht op vrij verkeer van werk-
nemers, onrechtstreeks het gevolg is van de toepassing van het Europese recht. Het
is immers de toepassing van het nationale recht in samenhang met het gemeen-
schapsrecht die leidt tot een situatie waarin de enige categorie van personen met
woonplaats in het Franse of het Duitse taalgebied die geen toegang tot de Vlaamse
zorgverzekering kunnen krijgen, Belgen zijn die geen gebruik hebben gemaakt van
het Europees recht van vrij verkeer. Daarenboven is het verschil in behandeling tus-
sen die personen, enerzijds, en onderdanen van andere lidstaten en Belgen die wel
gebruik hebben gemaakt van het recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie,
anderzijds, juist een gevolg van de toepassing van het gemeenschapsrecht ter ver-
mijding van de nadelige behandeling van die laatste categorie. Daardoor zouden in
haar ogen de groep Belgen die geen gebruik hebben gemaakt van klassieke Europe-
se economische rechten van vrij verkeer, niettemin in beginsel onder het gemeen-
schapsrecht vallen, en/of in die mate door de toepassing van het gemeenschaps-
recht worden geraakt dat ook zij een beroep op dat recht zouden moeten kunnen
doen (punt 154).

Wel is de AG zich er terdege van bewust dat haar stellingen een fundamentele wijzi-
ging met zich zouden meebrengen van wat tot nu toe de geldende rechtspraak was
van het Hof van Justitie m.b.t. het niet toepassen van het Europees gemeenschaps-
recht op louter interne situaties (punten 156-157).

In haar eindbesluit stelt de AG dan ook dat de vereiste dat in België wonende perso-
nen, in Vlaanderen (of Brussel) moeten wonen om recht te hebben op aansluiting
bij de Vlaamse zorgverzekering, in ieder geval in strijd is met het Europees gemeen-
schapsrecht voor wat betreft de EU-burgers (inclusief de Belgen) die gebruik heb-
ben gemaakt van het Europese recht op vrij verkeer en zijn komen werken in Vlaan-
deren of Brussel, maar gaan wonen in Wallonië. Ze voegt er nog aan toe dat over het
algemeen het gemeenschapsrecht in de weg staat van een regeling waarin als abso-
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lute voorwaarde voor de toegang tot de prestaties van de Vlaamse zorgverzekering
geldt dat de betrokken persoon, ongeacht zijn hoedanigheid, zijn woonplaats in het
Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad heeft. Deze laat-
ste conclusie geldt dus ook voor die personen die geen gebruik hebben gemaakt
van het recht op vrij verkeer binnen de Europese Unie.

De stellingen van de AG komen er in feite op neer dat indien er tussen de verschil-
lende deelentiteiten van een lidstaat verschillen bestaan inzake sociale zekerheid,
deze verschillende stelsels onderling moeten worden gecoördineerd volgens de
beginselen van de Europese socialezekerheidscoördinatie van Verordening 1408/71
met zijn werklandbeginsel als uitgangspunt. Intern in een lidstaat zou dus ook de
plaats van tewerkstelling doorslaggevend moeten zijn om uit te maken waar een
persoon zijn rechten op socialezekerheidsprestaties kan laten gelden. Het gebruik
van de woonplaats om intern in een lidstaat uit te maken waar een persoon aanspra-
ken kan maken op zulke prestaties, zou in strijd komen met het Europees gemeen-
schapsrecht. Het Europees recht zou volgens de AG dus geen keuze laten aan de lidstaten. 

7. HET ARREST VAN HET EUROPESE HOF VAN JUSTITIE VAN 1 APRIL 2008

In zijn arrest van 1 april 2008 is het Hof van Justitie evenwel niet zo ver gegaan als
de AG heeft gesuggereerd. We zullen in dit onderdeel eerst ingaan op de juridische
krachtlijnen van het arrest. Vervolgens zullen we de onduidelijkheden toelichten die
als gevolg van dit arrest zijn ontstaan m.b.t. de wijze waarop de Vlaamse decreetgever
nu het personele toepassingsgebied van de zorgverzekering moet aanpassen. Daarna
zullen we de mogelijke gevolgen van dit arrest toelichten voor andere sociale voor-
delen dan klassieke socialezekerheidsrechten en voor het probleem van de omge-
keerde discriminatie. En tot slot zullen we ingaan op de vragen die nu door het Bel-
gische Grondwettelijk Hof moeten worden beantwoord. 

7.1. DE KRACHTLIJNEN VAN HET ARREST

7.1.1. De Vlaamse zorgverzekering valt onder de toepassing van Verordening 1408/71
Op de eerste plaats bevestigt het Hof dat de Vlaamse zorgverkering onder het toe-
passingsgebied van Verordening 1408/71 valt, en dit als prestatie bij ziekte (punten
16-23). Zoals hoger aangegeven was dit punt niet echt betwist en was de recente
rechtspraak van het Hof van Justitie overduidelijk. Het Hof van Justitie wijst er
tevens op dat de Vlaamse zorgverzekering niet van het toepassingsgebied van Veror-
dening 1408/71 kan worden uitgesloten op grond van zijn art. 4, lid 2ter (punten
21-22). Zoals hoger aangegeven onder punt 3.2., maakt deze bepaling het mogelijk
dat bijzondere niet op bijdragebetaling berustende regionale prestaties via een
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opname in Bijlage II, afdeling III, van de toepassing van Verordening 1408/71 kun-
nen worden uitgesloten. Maar het Hof wijst erop dat de Vlaamse zorgverzekering op
de betaling van bijdragen berust en niet is opgenomen in de betrokken bijlage (80).

7.1.2. Het Europees gemeenschapsrecht is niet van toepassing op zuiver interne situaties
Ten tweede bevestigt het Hof zijn rechtspraak dat het Europees gemeenschapsrecht
inzake het vrij verkeer van personen niet van toepassing is op zuiver interne situ-
aties. Dit is voor het Hof het geval met de “Belgische staatburgers die een beroeps-
activiteit uitoefenen in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad, maar in het Franse of het Duitse taalgebied wonen en nooit
gebruik hebben gemaakt van het vrije verkeer van binnen de Europese Gemeen-
schap” (punten 37 en 38). In dit verband verwijst het Hof naar zijn vaste recht-
spraak dat de verdragsbepalingen inzake het vrije verkeer van personen en de ter
uitvoering van deze bepalingen vastgestelde handelingen zoals de bepalingen van
Verordening 1408/71, niet kunnen worden toegepast op activiteiten die geen enkel
aanknopingspunt hebben met een van de situaties waarop het gemeenschapsrecht
van toepassing is, en waarvan alle relevante elementen geheel in de interne sfeer
van één enkele lidstaat liggen (punt 33) (81). 

Het Hof van Justitie volgt hiermee duidelijk niet de tegenovergestelde opvatting
hierover van de AG en de regering van de Franse Gemeenschap. Hiermee kan de
grootste groep van personen die in Wallonië wonen maar in Vlaanderen (of Brussel)
werken, niet het Europees gemeenschapsrecht inroepen om aanspraken te maken
t.a.v. de Vlaamse zorgverzekering. Het Hof verwerpt expliciet de stelling dat deze
personen een beroep zouden kunnen doen op het burgerschap van de Unie, neerge-
legd in art. 17 EG-Verdrag, dat volgens art. 18 EG-Verdrag met name inhoudt dat
iedere burger van de Unie het recht heeft, vrij op het grondgebied van de lidstaten
te reizen en te verblijven. Het burgerschap van de Unie heeft volgens het Hof
immers niet tot doel, de materiële werkingssfeer van het Verdrag uit te breiden tot
interne situaties die geen enkele aanknoping met het gemeenschapsrecht hebben
(punt 39).

Wel voegt het Hof van Justitie er een boodschap aan het Belgische Grondwettelijk
Hof aan toe, met name dat de uitlegging van bepalingen van gemeenschapsrecht
ook met betrekking tot situaties die als zuiver interne situaties worden aangemerkt,
nuttig kan zijn voor de nationale rechter (punt 40). Dit is voor het Hof vooral zo

(80) We hebben hoger onder punt 3.2. eveneens aangegeven dat enkel uitkeringen die “bijzonder”
zijn in de zin van deze bepaling, in deze lijst kunnen worden opgenomen. In het arrest–Hosse had
het Hof van Justitie reeds aangegeven dat een zorgverzekering niet beantwoordt aan dit bijzonder
karakter: H.v.J. 21 februari 2006, nr. C-286/03, Hosse, Jur. H.v.J. 2006, I, 1771, punten 44 en 45.
Deze zaak ging over het “Pflegegeld” van het “Land Salzburg” in Oostenrijk.
(81) Het Hof verwijst onder meer naar: H.v.J. 22 september 1992, nr. C-153/91, Petit, Jur. H.v.J. 1992,
I, 4973, punt 10; H.v.J. 26 januari 1999, nr. C-18/95, Terhoeve, Jur. H.v.J., 1999, I, 345, punt 26 en
H.v.J. 11 oktober 2001, nrs. C-95/99-C-98/99 en C-180/99, Khalil, Jur. H.v.J. 2001, I, 7413, punt 70.
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wanneer volgens het recht van de betrokken lidstaat aan de eigen staatsburgers
dezelfde rechten toekomen als staatsburgers van een andere lidstaat aan het
gemeenschapsrecht ontlenen en dit in een door die rechter als vergelijkbaar
beschouwde situatie. Zulk een expliciete bepaling staat er weliswaar niet in het
Zorgverzekeringsdecreet (82). Maar impliciet lijkt het Hof van Justitie toch te verwij-
zen naar het algemene niet-discriminatiebeginsel van art. 10 en 11 van de Belgische
Grondwet, waarnaar ook de regering van de Franse Gemeenschap in haar beroep bij
het Grondwettelijk Hof verwezen heeft.

7.1.3. Een regionale woonplaatsvereiste is een ongerechtvaardigde belemmering op
het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen
Dit brengt ons bij het derde luik van het arrest van 1 april 2008. Dit luik gaat over
die werknemers of zelfstandigen die binnen de werkingssfeer van het gemeen-
schapsrecht vallen. Dit zijn op de eerste plaats staatsburgers van andere lidstaten
dan België die een beroepsactiviteit uitoefenen in het Nederlandse taalgebied of in
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad maar op een ander deel van het nationale
grondgebied wonen. Het bezitten van de nationaliteit van een andere lidstaat is vol-
doende om in deze situatie onder het toepassingsgebied van het Europees recht te
vallen. De betrokkenen moeten niet per se in een andere lidstaat hebben gewerkt.
Verder gaat het ook over Belgische staatsburgers die zich in dezelfde situatie
bevinden en die daarnaast ook nog gebruik hebben gemaakt van het recht van vrij
verkeer (punt 41), waarmee het Hof, rekening houdend met zijn verdere overwegin-
gen bedoelt dat zij in een andere lidstaat een economische activiteit hebben ont-
plooid. Het Hof verwijst in dit verband naar het recht van de werknemers en zelf-
standigen die gemeenschapsburgers zijn om op grond van de art. 39 en 43 EG-Ver-
drag in een andere lidstaat te gaan werken. Dit houdt in dat elke nationale maatregel
die, zelfs wanneer hij zonder discriminatie op grond van nationaliteit van toepassing
is, het gebruik van de in het Verdrag gewaarborgde fundamentele vrijheden door
gemeenschapsburgers kan belemmeren of minder aantrekkelijk kan maken, in strijd
is met dit recht op vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen (punten 43-45). 

Voor het Hof van Justitie is de woonplaatsvereiste in de Vlaamse zorgverzekering
zulk een belemmering op het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen omdat
het immers mogelijk is dat migrerende werknemers die een werkzaamheid in loon-

(82) Een voorbeeld van zulke expliciete gelijkstelling in de Belgische wetgeving van enerzijds perso-
nen die wel onder het toepassingsgebied van het Europees gemeenschapsrecht inzake vrij verkeer
van personen vallen, en anderzijds die personen die omwille van de afwezigheid van een grensover-
schrijdend element in een zuiver interne situatie er niet onder vallen, vindt men in het vroegere art.
40, §6 Vreemdelingenwet. Deze bepaling stelde het derdelands familielid van een Belg gelijk met een
EG-vreemdeling. Hierdoor wou de Belgische wetgever voorkomen dat familieleden van Belgen min-
der rechten zouden hebben dan familieleden van onderdanen van andere lidstaten. Zie hierover:
H.v.J. 18 oktober 1990, nrs. C-297/88 en C-197/89, Dzodzi, Jur. H.v.J. 1990, I, 3763. Ondertussen is
deze bepaling door de Wet van 25 april 2007 met ingang van 1 juni 2008 vervangen door het nieuwe
art. 40ter Vreemdelingenwet die een gelijkaardige gelijkstelling invoert, dit maal tussen de familieleden
van een Belg en de familieleden van een burger van de Unie.
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dienst of als zelfstandige uitoefenen in Vlaanderen (of Brussel) of dat van plan zijn,
worden ontmoedigd om gebruik te maken van hun recht van vrij verkeer en om
hun lidstaat van herkomst te verlaten om in België te verblijven. Hun installatie op
bepaalde delen van het Belgische grondgebied heeft immers tot gevolg dat zij uitke-
ringen verliezen waarop zij anders in voorkomend geval aanspraak zouden kunnen
maken. Met andere woorden, aldus het Hof, het feit dat de betrokken werknemers
of zelfstandigen zich bevinden in een situatie waarin zij ofwel het voordeel van de
zorgverzekering verliezen, ofwel beperkt zijn in de keuze van hun woonplaats, kan
op zijn minst de uitoefening van de door de art. 39 en 43 EG-Verdrag verleende
rechten belemmeren (punt 48). 

Het Hof spreekt in zijn arrest duidelijk niet van discriminatie op grond van
nationaliteit, in tegenstelling tot de AG die het heeft over indirecte discriminatie
op grond van nationaliteit (83). Het probleem rijst immers zowel voor onderda-
nen van België als voor onderdanen van andere lidstaten en in de praktijk overigens
hoofdzakelijk voor Belgen. Zo benadrukt het Hof dat de woonplaatsvereiste met
zich meebrengt dat bepaalde personen die op het Belgische grondgebied beroeps-
werkzaamheden uitoefenen, van het voordeel van de zorgverzekering worden uitge-
sloten (punt 50). Dit nadeel is niet louter hypothetisch en zelfs indien het eerder
beperkt is, kan het toch een ongerechtvaardigde belemmering betekenen op het vrij
verkeer van werknemers en zelfstandigen (punten 51-53). 

Deze belemmering op het vrije verkeer wordt volgens het Hof niet gerechtvaardigd.
Het Hof wijst de argumenten van de Vlaamse regering van de hand dat het niet kun-
nen toepassen van de Vlaamse zorgverzekering op inwoners van Wallonië het
gevolg is van de verdeling van de bevoegdheden binnen de federale structuur van
België en in het bijzonder van het feit dat de Vlaamse Gemeenschap ter zake van de
zorgverzekering niet bevoegd is ten aanzien van personen die in Wallonië wonen
(punten 57-58). Dit standpunt van het Hof betekent dat lidstaten erover moeten
waken dat hun internrechtelijke verdeling van bevoegdheden inzake sociale zeker-
heid niet leidt tot belemmeringen op het vrij verkeer van personen. Het feit dat op
grond van de aanwijsregels van Verordening 1408/71 de wetgeving van betrokken
lidstaat van toepassing is, betekent niet dat deze internrechtelijke bevoegdheidsverdeling
onverkort kan worden toegepast en kan worden ingeroepen als rechtvaardiging
voor zulk een belemmering. De regels van het vrij verkeer van personen in de Euro-
pese interne markt hebben voor het Hof voorrang op de constitutionele ordening
van een lidstaat. 
Nochtans had het Hof in het kader van de Europese socialezekerheidscoördinatie
kunnen oordelen dat de internrechtelijke bevoegdheidsverdeling inzake de sociale-
zekerheidswetgeving van het werkland, via de aanwijsregels van Verordening
1408/71 van toepassing zijn op alle migrerende werknemers en zelfstandigen die in
de betrokken lidstaat werken en wonen. De eventuele nadelen die daaruit zouden

(83) Zie punten 71-82 van de conclusies van de AG.
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voortvloeien, in dit geval het mislopen van de verzekering onder de Vlaamse zorg-
verzekering omwille van de woonplaatsvereiste in een bepaalde regio van de bevoeg-
de lidstaat, zou dan gezien kunnen worden als het gevolg van de eigen kenmerken
van het socialezekerheidsstelsel van de betrokken lidstaat, met name zijn regionale
opsplitsing. Het Hof had hierbij kunnen aanknopen bij zijn rechtspraak dat de
migratie tussen de lidstaten zowel kan leiden tot een betere als tot een minder uitge-
breide sociale bescherming al naargelang van het stelsel dat geldt in de lidstaat waar
betrokkene gaat werken (84). In deze redenering zou het toepassen van een regio-
nale woonplaatsvereiste t.a.v. een migrerende werknemer of zelfstandige die in de
betrokken lidstaat gaat wonen, niet hetzelfde belemmerende effect hebben als de
toepassing van zulk een woonplaatsvereiste voor een migrerende werknemer of
zelfstandige die in een andere lidstaat woont of blijft wonen. In deze laatste hypo-
these gaat het belemmerend effect immers uit van de grensoverschrijdende situatie
tussen lidstaten (wat uiteraard in een Europese context uit den boze is), terwijl in
de eerste hypothese het enkel gaat over een grensoverschrijdende situatie binnenin
een lidstaat. Maar het Hof oordeelde dus dat in beide gevallen de woonplaatsvereis-
te belemmerend is voor het vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. 

Het is overigens opvallend dat het Hof zich in zijn arrest rechtstreeks op de art. 39
en 43 EG-Verdrag baseert en verder geen uitspraak doet over de eventuele toepas-
sing van de regels van Verordening 1408/71 zelf. Nochtans was hierover door het
Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof) een vraag gesteld. Maar het Hof van Justitie
oordeelt dat na haar standpunt over de onverenigbaarheid van de Vlaamse zorgver-
zekering met de verdragsbepalingen niet verder moet worden nagegaan of ze in
overeenstemming is met de bepalingen van Verordening 1408/71, en in het bijzon-
der het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit van art. 3 van deze ver-
ordening (punt 59). 

De toepassing van de woonplaatsvereiste in de Vlaamse zorgverzekering op burgers
van een andere lidstaat dan België die in Wallonië wonen, alsook op Belgen die
gebruik hebben gemaakt van het Europees recht op vrij verkeer, moet dus voor het
Hof enkel en alleen op grond van deze verdragsbepalingen zelf worden opzijgescho-
ven. Hiermee bevestigt het Hof expliciet dat het lex loci laboris-principe dat aan de
basis ligt van de Europese socialezekerheidscoördinatie, reeds vervat ligt in de bepa-
lingen van het EG-Verdrag inzake het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen.
Dit betekent tegelijk dat de keuzevrijheid van de Europese wetgever m.b.t. de regels
inzake de vaststelling van de toepasselijke wetgeving beperkt is, in die zin dat elke
afwijking van het werklandbeginsel voor werknemers en zelfstandigen, een afwij-
king zou betekenen van de verdragsregels zelf, die daardoor een zeer expliciete
rechtvaardiging vereist. In de lijn met wat we hoger reeds hebben gesteld (zie punt
3.3.1.), bevestigt het Hof van Justitie dat het werklandbeginsel niet enkel het gevolg
is van een politieke keuze die door de gemeenschapswetgever is gemaakt, maar
tevens een gevolg is van de inbedding van de Europese socialezekerheidscoördina-
tie in de internemarktregels. 

(84) Zie o.m. H.v.J. 19 maart 2002, nrs. C-393/99 en C-394/99, Hervein en Hervillier, Jur. H.v.J. 2002,
I, 2829, punten 50-51 en de aldaar geciteerde vroegere rechtspraak. 207
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Bovendien moet volgens het Hof van Justitie het lex loci laboris-principe zoals het
uit art. 39 en 43 EG-Verdrag kan worden afgeleid, zo worden geïnterpreteerd dat op
grond daarvan een migrerende werknemer of zelfstandige recht heeft op alle sociale-
zekerheidsvoordelen (85) die worden toegekend door de regionale (of zelfs lokale)
overheid van de plaats waar deze persoon zijn economische activiteit ontplooit. De
algemeenheid van deze stelling betekent dus dat alle regionale of lokale overheden
in de lidstaten die socialezekerheidsvoordelen of sociale voordelen toekennen, hier-
bij geen woonplaatsvereiste in de regio of gemeente mogen stellen voor EU-migre-
rende werknemers en zelfstandigen (en hun gezinsleden) die in deze regio of
gemeente werken. Tenzij uiteraard er een overtuigende rechtvaardiging voor zulke
aan woonplaatsvereiste zou bestaan (86).

Vermelden we nog dat het Hof zich niet uitspreekt over de eventuele toepassing
van art. 18 EG-Verdrag dat in het algemeen het recht op vrij verkeer verzekert, ook
van economisch niet-actieve personen. Dit heeft te maken met het feit dat de aan
het Hof gestelde vragen enkel gingen over personen die tewerkgesteld zijn in Vlaan-
deren (of Brussel) en dus geen betrekking hadden op niet-economisch actieve per-
sonen die zich binnen de EU verplaatsen (zie punt 59). Het art. 18 EG-Verdrag zou
voor de AG wel in beeld komen om de zogenaamde “omgekeerde discriminatie”
ongedaan te maken, maar het Hof is op deze suggestie dus niet ingegaan.

Tot slot voegt het Hof van Justitie als laatste antwoord op de vraag van het Arbitrage-
hof (thans Grondwettelijk Hof) er volledigheidshalve ook aan toe dat art. 39 en 43
EG-Verdrag zich ook verzetten tegen de toepassing van de woonplaatsvereiste op
werknemers en zelfstandigen die in Vlaanderen (of Brussel) werken, maar in een
andere lidstaat wonen (punten 62-63). Zoals hoger reeds aangegeven had het Arbi-
tragehof deze vragen gesteld voor het geval de wijzigingen aan Zorgverzekerings-
decreet uit 2004 zouden nietig verklaard moeten worden zodat de oorspronkelijke
versie van dit decreet opnieuw rechtskracht zou krijgen. In dat decreet hadden de
EU-werknemers en -zelfstandigen die wel in Vlaanderen (of Brussel) werken maar in
een andere lidstaat wonen, nog geen toegang tot de zorgverzekering.

(85) En ook andere sociale voordelen. Zie hierover meer onder punt 7.3.
(86) Een voorbeeld van zulk een rechtvaardiging kan men vinden in het arrest van het EVA-Hof van 3
mei 2006 in de zaak E-3/05, EFTA t. Noorwegen (te vinden op www.eftacourt.int). In deze zaak was
de toepassing van een woonplaatsvereiste aan de orde voor de toekenning van een bijkomende
gezinsbijslag aan inwoners van de noordelijke gebieden van Noorwegen (Finnmark en een deel van
Troms). Deze bijkomende gezinsbijslag heeft als doelstelling om de ontvolking van deze gebieden
tegen te gaan en de inwoners met kinderen bijkomende financiële ondersteuning te geven, onder
meer wegens de moeilijke leefomstandigheden in deze gebieden. Voorwaarde hiervoor is wel dat de
betrokken gezinnen daadwerkelijk in deze gebieden wonen. Werknemers die er wel werken, maar er
niet met hun gezin wonen, hebben dus geen recht op deze bijkomende gezinsbijslag. Het EVA-Hof
was in zijn arrest van oordeel dat deze regionale woonplaatsvereiste voor een socialezekerheidsuitke-
ring gerechtvaardigd is door een doelstelling van algemeen belang en evenredig is aan deze doelstel-
ling en daarom niet in strijd met Verordening 1408/71.

208

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2008



7.2. ONDUIDELIJKHEID OVER DE AANPASSINGEN VAN HET PERSONELE TOEPAS-
SINGSGEBIED VAN HET ZORGVERZEKERINGSDECREET
Dit arrest van het Hof van Justitie betekent niet dat de Vlaamse zorgverzekering als
dusdanig in strijd is met het Europees gemeenschapsrecht. Evenmin betekent de
bevestiging dat de Vlaamse zorgverzekering onder het toepassingsgebied van Veror-
dening 1408/71 valt en de prestaties van de zorgverzekering door het Hof worden
gekwalificeerd als prestaties bij ziekte in de zin van art. 4, lid 1, a) van deze verorde-
ning, dat ook naar intern Belgisch institutioneel recht de Vlaamse zorgverzekering
als een onderdeel van de sociale zekerheid moet worden bestempeld, waarvoor
enkel het federale beslissingsniveau bevoegd is. We hebben hoger reeds aangetoond
dat de Europeesrechtelijke kwalificatie op zich geen invloed heeft op de internrech-
telijke kwalificatie (87).

Wel volgt uit dit arrest dat het personele toepassingsgebied van het Zorgverzeke-
ringsdecreet moet worden aangepast. In 2004 gebeurde dit reeds door op de eerste
plaats het toepassingsgebied uit te breiden tot personen die in een andere lidstaat
dan België wonen maar die omwille van hun tewerkstelling in Vlaanderen (of Brus-
sel) onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid. Op de tweede plaats wer-
den van dit toepassingsgebied uitgesloten die personen die door toepassing van de
regels van Verordening 1408/71 onder de sociale zekerheid van een andere lidstaat
vallen maar in Vlaanderen wonen (88).

De Vlaamse decreetgever had het toen redelijk gemakkelijk om een juridische for-
mule te vinden voor de aanpassing van het personele toepassingsgebied aan de
regels van Verordening 1408/71. Hij verwees naar de regels inzake de aanwijzing
van de toepasselijke wetgeving in Verordening 1408/71 om die personen die door
deze regels, omwille van hun tewerkstelling in Vlaanderen, aan de Belgische sociale
zekerheid onderworpen zijn, onder de Vlaamse zorgverzekering te brengen ook al
wonen ze in een andere EU- of EER-lidstaat. Tegelijk werden die personen die bij
toepassing van deze regels niet aan de Belgische sociale zekerheid onderworpen
zijn, maar aan die van een andere EU- of EER-lidstaat, uitgesloten van de Vlaamse
zorgverzekering. 

Maar voor wat de rechtspositie van EU-migrerende werknemers en zelfstandigen
betreft die in Vlaanderen (of Brussel) werken en in Wallonië wonen, heeft het Hof
van Justitie in zijn arrest geen beroep gedaan op de bepalingen van Verordening
1408/71 inzake de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving maar enkel op de art.
39 en 43 EG-Verdrag. Overigens is deze verordening niet bedoeld als coördinatie
van de verschillende socialezekerheidsstelsels binnenin een lidstaat. Niets in de
tekst ervan, waarin enkel wordt verwezen naar de lidstaten als dusdanig, wijst in
deze richting. Bij de aanpassing van het personele toepassingsgebied van de Vlaam-
se zorgverzekering die zich nu opdringt, kan de Vlaamse decreetgever dus niet zo-

(87) Zie hoger onder nr. 3.2.
(88) Zie meer hierover hoger onder nr. 4.
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maar verwijzen naar de regels inzake de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving
in Verordening 1408/71. Dit kan aanleiding geven tot een aantal specifieke proble-
men. We zullen hier verder een aantal van deze situaties bij wijze van illustratie toe-
lichten, zonder dat het evenwel gaat om een exhaustieve opsomming van de moge-
lijke problemen die kunnen rijzen bij de omzetting van dit arrest in wetgeving.

7.2.1. Personen die niet onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid, maar
wel in Vlaanderen of Brussel werken
Op de eerste plaats moeten we erop wijzen dat het personele toepassingsgebied van
de art. 39 en 43 EG-Verdrag breder is dan dat van Verordening 1408/71. Het kan
ook personen omvatten die wel in Vlaanderen (of Brussel) werken maar omwille
van de regels inzake de aanwijzing van de toepasselijke wetgeving in deze verorde-
ning, of door beperkingen in het personele toepassingsgebied ervan, niet aan de
Belgische sociale zekerheid onderworpen zijn.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de ambtenaren van internationale en Europese instellin-
gen die onderdaan zijn van een EU- of een EER-lidstaat. Het Hof van Justitie heeft
herhaaldelijk gesteld dat deze personen migrerende werknemers zijn in de zin van
art. 39 EG-Verdrag en een beroep kunnen doen op deze bepaling om rechten te ver-
krijgen in het land waar ze werken (89). Maar deze personen zijn vaak via de verdra-
gen en protocollen die gesloten zijn met deze internationale en Europese instellin-
gen niet onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid en ook niet aan de sociale
zekerheid van een andere lidstaat. Daardoor zijn ze, voor de uitoefening van hun
werkzaamheden als internationaal of Europees ambtenaar, evenmin onderworpen
aan de regels van Verordening 1408/71. Deze personen zouden nu wel, met het
arrest van het Hof van Justitie in handen, toegang tot de Vlaamse zorgverzekering
kunnen vragen ook als ze in Wallonië wonen en dit op grond van art. 39 EG-Ver-
drag. Overigens kunnen zij dat om dezelfde reden nu ook vragen indien ze nog in
een andere lidstaat wonen maar in Vlaanderen of Brussel werken.

Meer onzekerheid lijkt er te bestaan voor die personen die wel onder het toepas-
singsgebied van Verordening 1408/71 vallen, maar die ondanks het feit dat zij in
Vlaanderen (of Brussel) werken, door de specifieke uitzonderingen op het werk-
landbeginsel in deze verordening niet onder de Belgische sociale zekerheid vallen.
We denken hierbij bijvoorbeeld aan ambtenaren en het diplomatiek en consulair
personeel van andere lidstaten (90). Zij blijven in beginsel onderworpen aan de
sociale zekerheid van deze andere lidstaten. Verder kunnen de bevoegde instel-

(89) H.v.J. 15 maart 1989, nr. 389/87 en 390/87, Echternach en Moritz, Jur. H.v.J. 1989, 723, punt 11;
H.v.J. 3 oktober 2000, nr. C-411/98, Ferlini, Jur. H.v.J. 2000, I, 8081, punt 43; H.v.J. 13 november
2003, nr. C-209/01, Schilling, Jur. H.v.J. 2003, I, 13389, punt 28; H.v.J. 16 december 2004,
nr. C-293/03, My, Jur. H.v.J. I, 12013, punt 37; H.v.J. 16 februari 2006, nr. C-137/04, Rockler, Jur.
H.v.J. 2006, I, 1441 en H.v.J. 16 februari 2006, nr. C-185/04, Öberg, Jur. H.v.J. 2006, I, 1453, punt 12. 
(90) Zie art. 13, lid 2, d) en art. 16 Verordening 1408/71.
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lingen van de lidstaten onderling op grond van art. 17 Verordening 1408/71 over-
eenkomen om migrerende werknemers of zelfstandigen te onderwerpen aan een
andere wetgeving dan deze die door de gewone regels van Verordening 1408/71
wordt aangewezen. Deze bepaling wordt vaak gebruik voor langdurige detacherin-
gen waarbij de betrokken werknemers tegelijk hun woonplaats verplaatsen naar het
land waartoe ze gedetacheerd worden (91).

Op grond van de bewoordingen van het in 2004 aangepaste art. 4, §2bis Zorgverzeke-
ringsdecreet blijven deze personen buiten de toepassing van de zorgverzekering
indien ze in Vlaanderen (of Brussel) werken, zelfs indien ze in Vlaanderen wonen, en
dit omdat ze volgens de aanwijsregels van Verordening 1408/71 gewoonweg niet
onderworpen zijn aan de Belgische sociale zekerheid. Maar het Hof van Justitie heeft
zijn redenering in het arrest van 1 april 2008 niet opgebouwd op de regels van Veror-
dening 1408/71 maar rechtstreeks op de verdragsbepalingen van art. 39 en 43 EG-Ver-
drag. Op te merken valt dat het Hof van Justitie in de overwegingen van zijn arrest
van 1 april 2008 noch in het dictum de toepassing van art. 39 en 43 EG-Verdrag m.b.t.
de in het arrest geviseerde situaties beperkt tot die migrerende werknemers en zelf-
standigen die op grond van de aanwijsregels van Verordening 1408/71 onderworpen
zijn aan de Belgische sociale zekerheid. Kunnen de betrokkenen nu eventueel recht-
streeks een beroep doen op deze verdragsbepalingen en, terwijl ze in Wallonië
wonen, toch de aansluiting bij de Vlaamse zorgverzekering claimen omdat zij anders
zouden belemmerd worden in de uitoefening van hun recht op vrij verkeer?

In dat geval zou natuurlijk de eenheid van toepasbare wetgeving die aan de grond-
slag ligt van de coördinatie van Verordening 1408/71, op de helling worden gezet
door de bepalingen van het EG-Verdrag zelf. Het Hof van Justitie heeft er zijn recht-
spraak steeds op gewezen dat de regels in Verordening 1408/71 inzake de aanwij-
zing van de toepasselijke wetgeving (Titel II) tot doel hebben de gelijktijdige toepas-
sing van verschillende nationale wettelijke regelingen en de mogelijke complicaties
daarvan te voorkomen, en te beletten dat binnen de werkingssfeer van Verordening
1408/71 vallende personen wegens het ontbreken van een toepasselijke wettelijke
regeling geen enkele socialezekerheidsbescherming zouden genieten (92). In begin-

(91) Die personen die voor een korte periode worden gedetacheerd, blijven op grond van art. 14, lid
1 (werknemers) en art. 14bis, lid 1 (zelfstandigen) Verordening 1408/71 onderworpen aan de wetge-
ving van het oorsprongsland (normaal tot maximum 12 maanden). Zulk een detachering belet even-
wel niet dat deze personen gedurende deze periode hun woonplaats verplaatsen, bijvoorbeeld naar
Wallonië en dit tijdens hun detachering naar Vlaanderen (of Brussel). Deze personen zullen evenwel
geen beroep kunnen doen op het arrest van 1 april 2008. Wat de gedetacheerde werknemers betreft,
heeft het Hof van Justitie immers geoordeeld dat zij geen werknemers zijn in de zin van art. 39 EG-
Verdrag, maar vallen onder de toepassing van art. 49 EG-Verdrag in het kader van de uitoefening van
het recht op vrije dienstverlening door hun werkgever (zie H.v.J. 25 oktober 2001, nr. C-49/98 e.v.,
Finalarte, Jur. H.v.J. 2001, I, 7831, punten 19-23). De zelfstandigen die zichzelf detacheren, zullen
eveneens onder deze bepaling van het vrij verrichten van diensten vallen en niet onder de bepaling
van de vrije vestiging. Hun activiteiten in het ontvangstland zullen wellicht tijdelijk zijn zodat we niet
kunnen spreken van een vestiging in de zin van art. 43 EG-Verdrag. Zie over deze detacheringsbepa-
lingen in Verordening 1408/71: Verschueren, H., “Sociale zekerheid en detachering binnen de Euro-
pese Unie. De zaak Herbosch Kiere: een gemiste kans in de strijd tegen grensoverschrijdende sociale
dumping en sociale fraude”, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 2006, nr. 3, pp. 403-449.
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sel is slechts de wetgeving van één lidstaat van toepassing. Dit wordt uitdrukkelijk
bevestigd door artikel 13, lid 1 Verordening 1408/71 en door de rechtspraak van het
Hof van Justitie (93). 
Op grond van deze rechtspraak zou men ervan kunnen uitgaan dat het arrest van 1
april 2008 niet tot gevolg kan hebben dat personen die krachtens de aanwijsregels
van Verordening 1408/71 onderworpen zijn aan de socialezekerheidswetgeving van
een andere lidstaat dan België terwijl ze in Vlaanderen (of Brussel) werken en in
Wallonië wonen, toch nog recht zouden hebben op verzekering bij de Vlaamse
zorgverzekering. Het lijkt me in de lijn van het Europees gemeenschapsrecht in zijn
geheel genomen en meer bepaald de sterke en exclusieve werking van de aanwijsregels
van Verordening 1408/71, aanvaardbaar dat de Vlaamse decreetgever die personen
die onder het toepassingsgebied van Verordening 1408/71 vallen en op grond van
de aanwijsregels van deze verordening niet onder de Belgische sociale zekerheid val-
len, toch te blijven uitsluiten van de zorgverzekering. Maar we moeten toegeven dat
deze conclusie niet dwingend uit het arrest van 1 april 2008 volgt.

7.2.2. Personen die tegelijk in Vlaanderen (of Brussel) en Wallonië werken
Een andere situatie waarvoor het arrest geen duidelijke oplossing geeft, is die waarbij
de betrokken EU-migrerende werknemer of zelfstandige die in Wallonië komt
wonen, zijn werkzaamheden zowel in Wallonië als in Vlaanderen (of Brussel) uitoe-
fent. Verordening 1408/71 kent zeer specifieke regels om uit te maken aan de wetge-
ving van welke lidstaat iemand die tegelijk economisch actief is in meer dan één lid-
staat, onderworpen is (94). Ook hier is het uitgangspunt de eenheid van toepasselijke
wetgeving en op grond van deze specifieke aanwijsregels is betrokkene in die situatie
dan voor zijn gehele activiteiten onderworpen aan het socialezekerheidsstelsel van
één enkele lidstaat (95). Zo is bijvoorbeeld iemand die tegelijk als werknemer in de
zin van de sociale zekerheid werkt in meer dan één lidstaat waaronder ook de lidstaat
waar hij woont, enkel en alleen onderworpen aan de wetgeving van deze laatste lid-
staat waar hij woont, ook voor zijn activiteiten in de andere lidstaat (96).

(92) Zie o.m. H.v.J. 4 oktober 1991, nr. C-196/90, De Paep, Jur. H.v.J. 1991, I, 4815, punt 18; H.v.J.
11 juni 1998, nr. C-275/96, Kuusijärvi, Jur. H.v.J. 1998, I, 3419, punt 28 en H.v.J. 3 mei 2001, nr. C-
347/98, Commissie t. België, Jur. H.v.J. 2002, I, 3327, punt 27 en H.v.J. 10 februari 2000, nr. C-
202/97, Fitzwilliam, Jur. H.v.J. 2000, I, 883, punt 20.
(93) Zie o.m. H.v.J. 12 juni 1986, nr. 302/84, Ten Holder, Jur. H.v.J. 1986, 1821, punt 22 en H.v.J. 10
juli 1986, nr. 60/85, Luyten, Jur. H.v.J. 1986, 2365.
(94) Meer bepaald art. 14, lid 2 en art. 14bis, lid 2 Verordening 1408/71.
(95) Er bestaat slecht één uitzondering op de regels m.b.t. de eenheid van toepasselijke wetgeving,
namelijk de situatie waarin iemand in de ene lidstaat als werknemer in de zin van de sociale zeker-
heid werkt en in de andere als zelfstandige. In de gevallen die zijn opgesomd in Bijlage VII van Veror-
dening 1408/71 zal deze persoon dan voor elk van deze activiteiten afzonderlijk in de betrokken lid-
staten onderworpen zijn aan de sociale zekerheid. Voor België gaat het meer bepaald om de situatie
waarbij iemand als zelfstandige in België werkt en als werknemer in een andere lidstaat. Zie art.
14quater, b) Verordening 1408/71.
(96) Art. 14, lid 2, b).
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Deze aanwijsregels gelden evenwel niet in de verhouding tussen de gemeenschap-
pen in België. Ze zijn immers enkel van toepassing in situaties waarbij meer dan één
lidstaat betrokken is. Voor de oplossing van de rechtsvragen m.b.t. iemand die tege-
lijk in meer dan één taalgemeenschap van België werkt, kunnen we op dit moment
enkel terugvallen, voor wat de EU-migrerende werknemers en zelfstandigen betreft
waarop het arrest van 1 april 2008 betrekking heeft, op de algemene beginselen van
art. 39 en 43 EG-Verdrag. En hieruit kan op dit moment geen eenduidig antwoord
worden gegeven op bijvoorbeeld de vraag of een EU-migrerende werknemer die
tegelijk werkt in Vlaanderen (of Brussel) en in Wallonië, waar hij ook woont, ook
recht zou moeten hebben op de Vlaamse zorgverzekering. Indien zulk een situatie
zich zou voordoen tussen twee lidstaten, dan zou deze persoon op grond van de
aanwijsregels van Verordening 1408/71 enkel een beroep kunnen doen op de socia-
lezekerheidsvoordelen van de lidstaat waar hij woont. Dit geldt ook indien er in die
andere lidstaat waar hij werkt, meer of betere socialezekerheidsvoordelen zouden
bestaan. Hij is immers niet onderworpen aan de sociale zekerheid van deze lidstaat
ook al is hij er een migrerende werknemer of zelfstandige in de zin van art. 39 en 43
EG-Verdrag.

7.2.3. Onduidelijk in welke situaties er sprake kan zijn van een belemmering op het
vrij verkeer
Wat evenmin duidelijk volgt uit dit arrest van het Hof van Justitie, is het antwoord
op de vraag welke migrerende werknemers en zelfstandigen precies door het Hof,
omwille van de woonplaatsvereiste in de Vlaamse zorgverzekering, in hun vrij ver-
keer belemmerd worden gezien. Het Hof heeft het over de beperkende gevolgen
van de woonplaatsvereiste voor die “migrerende werknemers die een werkzaam-
heid in loondienst of als zelfstandige uitoefenen in één van deze twee gebieden
(97) of dat van plan zijn, en die worden ontmoedigd om gebruik te maken van
hun recht van vrij verkeer en om hun lidstaat van herkomst te verlaten om in
België te verblijven, door de omstandigheid dat hun installatie op bepaalde delen
van het Belgische grondgebied tot gevolg heeft dat zij uitkeringen verliezen waar-
op zij anders in voorkomend geval aanspraak zouden kunnen maken. Met ande-
re woorden, het feit dat de betrokken werknemers of zelfstandigen zich bevinden
in een situatie waarin zij ofwel het voordeel van de zorgverzekering verliezen
ofwel beperkt zijn in de keuze van hun woonplaats, kan op zijn minst de uitoefe-
ning van de door de artikelen 39 EG en 43 EG verleende rechten belemmeren”
(punt 48). Betekent deze passage dat het Hof enkel die migrerende werknemers en
zelfstandigen viseert die daadwerkelijk vanuit een andere lidstaat in Vlaanderen (of
Brussel) zijn komen werken en vanuit deze lidstaat in Wallonië zijn gaan wonen en
zij als gevolg daarvan geen aansluiting krijgen bij de Vlaamse zorgverzekering?

(97) Bedoeld zijn hier Vlaanderen of Brussel.
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Men kan zich natuurlijk heel wat andere situaties inbeelden waarbij het ook gaat om
migrerende werknemers of zelfstandigen die in Vlaanderen (of Brussel) werken en
in Wallonië wonen, maar waarbij de migratie zich niet in deze constellatie heeft
voorgedaan. Wat bijvoorbeeld met een Franse werknemer die in Wallonië woont en
daar eerst een aantal jaren heeft gewerkt, dan werkloos wordt en na een aantal
maanden werk vindt in Vlaanderen (of Brussel)? Of de Italiaanse onderdaan die in
Wallonië geboren en getogen is en op 30-jarige leeftijd in Vlaanderen (of Brussel)
gaat werken? Of nog: een Duitse werknemer die een tijd in Vlaanderen (of Brussel)
heeft gewerkt en gewoond en dan besluit om naar Wallonië te verhuizen? En wat
indien hij zou besluiten om niet alleen in Wallonië te gaan wonen, maar er ook te
gaan werken? In al deze situaties gaat het niet om een zuiver interne situatie die het
Hof beperkt tot de: “Belgische staatsburgers die een beroepsactiviteit uitoefenen
in het Nederlandse taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, maar
in het Franse of het Duitse taalgebied wonen en nooit gebruik hebben gemaakt
van het vrije verkeer binnen de Europese Gemeenschap” (punt 37). Het Europees
gemeenschapsrecht is dus op deze personen van toepassing ook op het moment dat
zij hun werkplaats of woonplaats binnen België verplaatsen. In punten 40 en 41 van
het arrest bevestigt het Hof duidelijk dat het Europees gemeenschaprecht van toe-
passing is op alle staatsburgers van andere lidstaten die in Vlaanderen of Brussel
werken, ook zonder dat zij ooit gebruik hebben gemaakt van het recht op vrij ver-
keer als werknemer of zelfstandige binnen de Europese Unie (98). Deze laatste voor-
waarde geldt, om onder het toepassingsgebied van het Europees recht te vallen,
enkel voor de Belgische onderdanen. De vraag luidt nu of onderdanen van andere
lidstaten die hun werkplaats binnen België verplaatsen, op grond van het arrest aan-
sluiting moeten kunnen bekomen bij de Vlaamse zorgverzekering, zonder toepas-
sing van de woonplaatsvereiste. Moeten de gevolgen van het arrest van 1 april 2008
beperkt blijven tot die EU-burgers (ook Belgische) die vanuit een andere lidstaat in
Vlaanderen zijn komen werken terwijl ze in Wallonië gaan wonen of die personen
die reeds in Vlaanderen (of Brussel) werken en in de loop van hun werkzaamheden
vanuit een andere lidstaat naar Wallonië zijn komen wonen? Of moet Vlaanderen de
zorgverzekering toepassen op alle niet-Belgische EU-werknemers en -zelfstandigen
die in Vlaanderen (of Brussel) werken en in Wallonië wonen, ongeacht hun migra-
tiegeschiedenis binnen de Europese Unie? En indien dit laatste niet het geval zou
zijn, hoe zou dan een verschillende behandeling tussen bijvoorbeeld twee Italiaanse
onderdanen al naargelang van hun migratiegeschiedenis te rechtvaardigen zijn?

Het feit dat het Hof van Justitie in zijn arrest uitgaat van het bestaan van een belem-
mering op het vrij verkeer tussen de lidstaten en, in tegenstelling tot wat de AG had
gesteld, niet van een discriminatie op grond van nationaliteit waar de migrerende

(98) Zie voor de toepassing van de regels inzake het vrij verkeer van personen op een in België gebo-
ren Spaanse onderdaan: H.v.J. 2 oktober 2003, nr. C-148/02, Garcia Avello, Jur. H.v.J. 2003, I, 11613.
In deze zaak constateerde het Hof evenwel een discriminatie op grond van nationaliteit ten nadele
van deze Spaanse onderdaan en ging het niet om enkel een belemmering op het vrij verkeer.
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EU-burgers het slachtoffer van zouden zijn, zou er kunnen op wijzen dat het Hof
vooral die regels inzake het personele toepassingsgebied van de Vlaamse zorgverze-
kering viseert die ertoe leiden dat “werknemers door de uitoefening van hun recht
van vrij verkeer socialezekerheidsvoordelen verliezen die hun door de wettelijke
regeling van een lidstaat worden toegekend” (punt 46). Hierbij lijkt het Hof het
eventuele verlies van rechten aan de uitoefening van het vrij verkeer tussen de lid-
staten te verbinden (99). Het Hof preciseert zelf wat het voor ogen heeft: “Het is
immers mogelijk dat migrerende werknemers die een werkzaamheid in loon-
dienst of als zelfstandige uitoefenen in een van deze twee gebieden of dat van
plan zijn, worden ontmoedigd om gebruik te maken van hun recht van vrij ver-
keer en om hun lidstaat van herkomst te verlaten om in België te verblijven, door
de omstandigheid dat hun installatie op bepaalde delen van het Belgische grond-
gebied tot gevolg heeft dat zij uitkeringen verliezen waarop zij anders in voorko-
mend geval aanspraak zouden kunnen maken” (punt 48). De hoger vermelde
situaties waarbij het verlies of het niet-verkrijgen van rechten inzake de Vlaamse
zorgverzekering enkel het gevolg is van een verplaatsing van de werkplaats tussen
twee Belgische landsgedeelten, zou bij deze lezing geen belemmering op het vrij
verkeer tussen de lidstaten uitmaken en dus ook niet in strijd zijn met art. 39 en 43
EG-Verdrag. Eén en ander zou ook betekenen dat Belgische onderdanen enkel uit
het arrest rechten zouden kunnen putten indien zij de aansluiting bij de Vlaamse
zorgverzekering zouden ontlopen als een gevolg van hun migratie vanuit een andere
lidstaat naar een werkplaats in Vlaanderen (of Brussel). Dit zou niet het geval zijn
indien zij ooit in het verleden gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrij ver-
keer als werknemer of zelfstandige binnen de Europese Unie, en, nadat zij een tijd
opnieuw in Wallonië hebben gewerkt en gewoond, besluiten om in Vlaanderen of
Brussel te gaan werken.

Tot slot wijzen we erop dat het Hof van Justitie zijn arrest beperkt tot die personen
die ofwel in Vlaanderen (of Brussel) wonen ofwel er werken (zie onder meer punt
60), waardoor zij die vanuit Vlaanderen (of Brussel) naar Wallonië gaan wonen en
werken, uit dit arrest geen argumenten blijken te kunnen halen om recht te blijven
hebben op de zorgverzekering.

7.2.4. Personen die gestopt zijn met werken zoals gepensioneerden en werklozen
Het is evenmin duidelijk wat de rechtspositie zou moeten zijn van die migrerende
werknemers of zelfstandigen die gestopt zijn met werken omwille van pensionering
of werkloosheid. Verordening 1408/71 bevat een aantal zeer specifieke bepalingen
inzake de rechten van deze personen op uitkeringen bij ziekte. Op grond van art. 27
Verordening 1408/71 bijvoorbeeld zal een Nederlander die het laatst in Vlaanderen
heeft gewerkt terwijl hij in Nederland woont en die gepensioneerd wordt en zowel 

(99) In de Franse versie van het arrest staat er: “par suite de l’exercice de leur droit de libre circula-
tion”; in de Duitse versie: “infolge der Ausübung ihres Rechts auf Freizügigkeit”; in de Engelse ver-
sie: “as a consequence of the exercise of their right to freedom of movement”.
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een Nederlands als een Belgisch pensioen geniet, enkel recht hebben op uitkerin-
gen bij ziekte op grond van de Nederlandse wetgeving. Dat betekent dus dat hij tij-
dens zijn actieve beroepsloopbaan in Vlaanderen wel bijdragen heeft betaald voor
de Vlaamse zorgverzekering, maar bij zijn pensionering geen recht zal hebben op de
uitkering omdat hij in Nederland woont en ook een Nederlands pensioen ontvangt.
Dit geldt ook indien er in Nederland geen vergelijkbare uitkering als die van de
Vlaamse zorgverzekering zou bestaan. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing
op een migrerende werknemer die in Wallonië woont en nadat hij in Vlaanderen
heeft gewerkt met pensioen gaat en een Belgisch pensioen geniet. Art. 27 Verorde-
ning 1408/71 stelt immers dat hij recht heeft op uitkeringen bij ziekte krachtens de
Belgische wetgeving, maar is dit de Vlaamse dan wel de Waalse voor wat de zorgver-
zekering betreft? Hierop geeft Verordening 1408/71 geen antwoord. Het antwoord
kan overeenkomstig het arrest van 1 april 2008 alleen meer gezocht worden in de
algemene principes van de bepalingen in art. 39 en 43 EG-Verdrag. Kan men hieruit
afleiden dat eens iemand ophoudt te werken in Vlaanderen (of Brussel) terwijl hij in
Wallonië woont, Vlaanderen verplicht is om deze persoon verder voor de zorgverze-
kering te verzekeren? Vormt het besef van een migrerende werknemer dat hij deze
verzekering zou kunnen verliezen bij zijn pensionering, een belemmering op de uit-
oefening van zijn recht op vrij verkeer?

Moet hetzelfde antwoord worden gegeven in de situatie van bijvoorbeeld een Fran-
se onderdaan die ooit in Vlaanderen heeft gewerkt, maar in de jaren vooraf aan zijn
pensionering in Wallonië (of zelfs opnieuw in Frankrijk is gaan werken) terwijl hij
steeds in Wallonië heeft gewoond? Voor de oplossing van deze vraag zal de Vlaamse
regelgever geen beroep kunnen doen op de specifieke bepalingen uit Verordening
1407/81 die in zijn huidige vorm niet kunnen worden toegepast om de regionale
socialezekerheidsstelsels binnen een lidstaat te coördineren.

Gelijkaardige problemen doen zich voor in het geval van werkloosheid. Indien bij-
voorbeeld een “echte” grensarbeider volledig werkloos wordt, dat heeft hij krach-
tens art. 71, lid 1, a) ii) Verordening 1408/71 recht op werkloosheidsuitkeringen op
grond van de wetgeving van zijn woonland alsof deze wettelijke regeling op hem
van toepassing zou zijn geweest tijdens zijn laatste werkzaamheden. Deze werkloos-
heidsuitkeringen moeten door en ten laste van de socialezekerheidsorganen van dat
woonland worden uitgekeerd. Dit betekent wel dat deze lidstaat volledig verant-
woordelijk is voor het betalen van de werkloosheidsuitkering aan deze grensarbeider,
ongeacht het feit dat hij tijdens zijn laatste werkzaamheden niet heeft bijgedragen
tot de financiering van de sociale zekerheid van deze lidstaat. Het Hof van Justitie
heeft deze specifieke regeling voor werkloze grensarbeiders steeds toegepast en
niet onverenigbaar geacht met de principes van het vrij verkeer van werknemers
(100). M.b.t. het recht van deze werklozen op uitkeringen bij ziekte bevat Verorde-

(100) Zie bijvoorbeeld: H.v.J. 29 juni 1995, nr. C-454/93, Van Gestel, Jur. H.v.J. 1995, I, 1707; H.v.J.
13 maart 1997, nr. C-131/95, Huijbrechts, Jur. H.v.J. 1997, I, 1409 en H.v.J. 6 november 2003, nr. C-
311/01, Commissie t. Nederland, Jur. H.v.J. 2003, I, 13103.
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ning 1408/71 ook een bijzondere bepaling (art. 25, lid 2) die eveneens voorziet dat
zij recht hebben op uitkeringen bij ziekte volgens de wetgeving van hun woonland.
Dat betekent in concreto dat een Franse grensarbeider die in Frankrijk woont en in
Vlaanderen (of Brussel) werkt en daardoor verzekerd is voor de Vlaamse zorgverze-
kering, deze verzekering en het recht op uitkeringen verliest indien hij werkloos
wordt. Op grond van de bepalingen van Verordening 1408/71 is het immers Frank-
rijk dat hem een werkloosheidsuitkering moet betalen en moet instaan voor de pres-
taties bij ziekte in de zin van Verordening 1408/71, waaronder dus ook uitkeringen
zoals die van de zorgverzekering. Maar deze specifieke regels voor “echte” grensar-
beiders zijn niet van toepassing op de intern Belgische situatie waarbij een migre-
rende werknemer die in Vlaanderen werkt en in Wallonië woont, werkloos zou
worden en recht zou hebben op een Belgische werkloosheidsuitkering. Kan dan de
Vlaamse decreetgever deze werkloze uitsluiten uit de Vlaamse zorgverzekering
omdat hij niet meer in Vlaanderen (of Brussel) werkt? Hij blijft nog wel onder de Bel-
gische sociale zekerheid vallen onder meer m.b.t. zijn werkloosheidsuitkeringen en zijn
ziekteverzekering. Is het uitsluiten van zulk een werkloze uit de Vlaamse zorgverzeke-
ring een mogelijk onaanvaardbare belemmering op de uitoefening van zijn recht op vrij
verkeer binnen de Europese Unie in de zin van het arrest van 1 april 2008?

7.2.5. Derdelandsonderdanen
Ten slotte willen we er nog op wijzen dat het arrest van 1 april 2008, in tegenstel-
ling tot de bepalingen van Verordening 1408/71, niet kan worden ingeroepen door
derdelandsonderdanen (101). Het arrest baseert zich immers op art. 39 en 43 EG-
Verdrag inzake het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen dat niet van
toepassing is op derdelandsonderdanen (102). Dit betekent in de praktijk dat bij-
voorbeeld een Marokkaanse onderdaan die in Frankrijk woont en in Vlaanderen
werkt, op grond van de bepalingen van Verordening 1407/81 wel recht heeft op
aansluiting bij de Vlaamse zorgverzekering. Maar indien hij naar Wallonië zou ver-
huizen, kan hij geen beroep meer doen op de bepalingen van Verordening 1408/71
die de situatie regelen van een persoon die in de ene lidstaat werkt en in de andere
woont, en hij kan evenmin beroep doen op het arrest van 1 april 2008 omdat art. 39
en 43 EG-Verdrag niet op hem van toepassing zijn.

Betekent dit dat de Vlaamse decreetgever deze Marokkaanse onderdanen die in Wal-
lonië komen wonen en in Vlaanderen (of Brussel) komen werken, kan uitsluiten van
de Vlaamse zorgverzekering? In ieder geval bestaat er geen Europeesrechtelijke ver-
plichting om hen aan te sluiten, zodat de Vlaamse decreetgever, in de lijn van het
advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State, zich normaal gezien moet
houden aan de Belgische institutionele bevoegdheidsverdeling (103). Dit zou wel

(101) Deze categorie werd expliciet onder het personele toepassingsgebied van Verordening
1408/71 gebracht door Verordening 859/2003 van 14 mei 2003, PB.L. 20 mei 2003, afl. 124, 1.
(102) Voor wat art. 39 EG-Verdrag betreft zie: H.v.J. 29 oktober 1998, nr. C-230/97, Awoyemi, Jur.
H.v.J. 1998, I, 6781. Art. 43 EG-Verdrag verwijst expliciet naar de “onderdanen van de lidstaten”.
(103) Parl. St. Vlaams Parlement, 2003-2004, nr. 1970/2, punt 6 van het advies. 217
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een onderscheiden behandeling inzake sociale zekerheid op grond van de nationali-
teit van betrokkene betekenen, wat dan op zich in strijd zou kunnen zijn met de
rechtspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Op grond
van artikel 1 van het Eerste Protocol EVRM dat het eigendomsrecht beschermt, is
het EHRM van oordeel dat de verbod van discriminatie onder meer op grond van
nationaliteit ook van toepassing is op sociale uitkeringen (104). Volgens deze recht-
spraak moet elke voorwaarde m.b.t. het recht op een sociale uitkering worden
getoetst aan het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit (105). Volgens
het EHRM mogen enkel zeer zwaarwegende argumenten worden aanvaard als recht-
vaardiging voor zulk een onderscheid (106). Is zulk een zwaarwichtige reden aan-
wezig om de betrokken Marokkaanse onderdaan die recht heeft op de Vlaamse zorg-
verzekering zolang hij in Vlaanderen (of Brussel) werkt en in Frankrijk woont, dit
recht te ontnemen indien hij naar Wallonië verhuist? En wat met de Marokkaanse
onderdaan die eerst in Frankrijk heeft gewerkt en vervolgens in Vlaanderen (of Brussel)
gaat werken en in Wallonië gaat wonen? Kan de Vlaamse decreetgever deze derde-
landsonderdaan, in tegenstelling tot zijn collega in dezelfde situatie maar van Franse
nationaliteit die een beroep kan doen op art. 39 EG-Verdrag, toch uitsluiten van de
Vlaamse zorgverzekering? 

Overigens kan onder bepaalde omstandigheden de betrokken Marokkaanse onder-
daan toch nog een beroep doen op het Europese gemeenschapsrecht. Onder
bepaalde voorwaarden hebben derdelandsonderdanen krachtens Richtlijn 2003/109
(107) het recht om na een wettig verblijf van vijf jaar in een lidstaat, te gaan wonen
in een tweede lidstaat en er eventueel te gaan werken als werknemer of zelfstandige
(artikel 14 Richtlijn 2003/109). Deze tweede lidstaat mag eventueel de toegang van
betrokkene tot zijn arbeidsmarkt aan bepaalde voorwaarden of beperkingen onder-
werpen, maar eens hij is toegelaten tot deze arbeidsmarkt, komt het verblijfsrecht
van betrokkene onder de toepassing van deze Europeesrechtelijke bepalingen. Vol-
gens sommigen zou hij dan ook een beroep kunnen doen op de algemene regel in
het EG-Verdrag inzake het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit (met
name art. 12 EG-Verdrag), die van toepassing is in alle situaties die onder het toepas-
singsgebied van het Verdrag vallen (108). De derdelandsonderdaan wiens verblijfs-
recht in België wordt beheerst door Richtlijn 2003/109, valt daardoor inderdaad
onder de toepassing van het Europees gemeenschapsrecht.

(104) Arrest van 16 september 1996, Gaygusuz t. Oostenrijk, nr. 17371/90. In deze zaak ging het om
discriminatie op grond van nationaliteit m.b.t. werkloosheidsuitkeringen. Zie over de betekenis van
dit arrest onder meer: Van den Bogaert, S.(ed.), Social Security, non-discrimination and Property,
Maklu, Antwerpen, 1997 en Verschueren, H., “EC social security coordination excluding third count-
ry nationals: still in line with fundamental rights after the Gaygusuz judgment?”, C.M.L. Rev. 1997,
991-1017. Zie tevens: Bouckaert, S., Documentloze vreemdelingen, Antwerpen, Maklu, 2007, 453
e.v. en Bossuyt, M., “De uitbreiding van de rechtsmacht van het Europees Hof van de Rechten van de
Mens tot socialezekerheidsregelgeving: een rechtelijke revolutie?”, R.W. 2007-2008, 842-856. 
(105) Voor wat niet-contributieve uitkeringen betreft, werd dit uitdrukkelijk door het EHRM beves-
tigd in de Beslissing van 6 juli 2005, Stec e.a. t. VK, nrs. 65731/01 en 65900/01, punt 46. 
(106) Arrest Gaygusuz, punt 42. 
(107) Richtlijn 2003/109 van 25 november 2003 betreffende de status van langdurig ingezeten onder-
danen van derde landen, PB.L. 23 januari 2004, afl. 16, 44. 
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7.3. DE TOEPASSING VAN HET ARREST VAN 1 APRIL 2008 OP ANDERE VOORDELEN
DAN SOCIALEZEKERHEIDSUITKERINGEN
We hebben hoger reeds aangegeven dat het Hof van Justitie zijn redenering
opbouwt op grond van art. 39 en 43 EG-Verdrag. De reikwijdte van deze bepalingen
beperkt zich evenwel niet tot voordelen m.b.t. de sociale zekerheid. Deze verdrags-
bepalingen verhinderen ook discriminatie op grond van nationaliteit of belemmerin-
gen op het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen op het veel bredere terrein
van allerhande sociale en fiscale voordelen (109). Het Hof van Justitie heeft steeds
een zeer brede betekenis gegeven aan de notie van sociaal voordeel. Zo beschouwt
het Hof bijvoorbeeld als zulk een sociaal voordeel: kortingen op het openbaar ver-
voer  (110), studiebeurzen en studiefinanciering (111), sociale bijstand (112), begra-
fenisvergoeding (113), wachtuitkering voor schoolverlaters (114), bijstand aan
werkzoekenden (115), socialezekerheidsvoordelen die om een of andere reden niet
onder Verordening 1408/71 vallen (116). Hierbij gaat het ook om voordelen die zou-
den toekomen aan gezinsleden van migrerende werknemers (117) Het Hof oordeel-
de op de eerste plaats dat de toekenningsvoorwaarden voor zulke sociale voordelen
geen rechtstreekse, of onrechtstreekse, discriminatie op grond van nationaliteit
mogen bevatten, maar ook dat zij geen belemmering op het vrij verkeer van werk-
nemers mogen vormen (118).

De eventuele weigering van deze voordelen aan EU-migrerende werknemers en zelf-
standigen in situaties waarop het arrest van 1 april 2008 van toepassing is omwille
van hun woonplaats in een ander taalgebied dan het taalgebied waar zij werken en
dat het betrokken voordeel toekent, zou dan ook gezien kunnen worden als een
belemmering op het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen en daardoor in
strijd komen met art. 39 en 43 EG-Verdrag.

(108) Zie onder meer Boeles, P., “Europese burgers en derdelanders: wat betekent het verbod van
discriminatie op grond van nationaliteit sinds Amsterdam?”, in Migratie- en Migrantenrecht. Recente
ontwikkelingen. Deel 11. Europa in het vreemdelingenrecht. Actualia in het vreemdelingenrecht,
Foblets, M.-C., Meeusen, J. en Vanheule, D., Brugge, die Keure, 2006, 231-264.
(109) Het verbod van discriminatie op grond van nationaliteit inzake sociale en fiscale voordelen
voor migrerende werknemers wordt onder meer geëxpliciteerd in art. 7, lid 2 Verordening 1612/68. 
(110) H.v.J. 30 september 1975, nr. 32/75, Cristini, Jur. H.v.J. 1975, 1085.
(111) Zie onder meer H.v.J. 9 juni 1999, nr. C-337/97, Meeusen, Jur. H.v.J. 1999, I, 3289.
(112) H.v.J. 27 maart 1985, nr. 249/83, Hoeckx, Jur. H.v.J. 1985, 973 en H.v.J. 18 juni 1987, nr.
316/85, Lebon, Jur. H.v.J. 1987, 2811. 
(113) H.v.J. 23 mei 1996, nr. C-237/94, O’Flynn, Jur. H.v.J. 1996, I, 2617.
(114) H.v.J. 12 september 1996, nr. C-278/94, Commissie t. België, Jur. H.v.J. 1996, I, 4307 en H.v.J.
15 september 2005, nr. C-258/04, Ioannidis, Jur. H.v.J. 2005, I, 8275.
(115) H.v.J. 23 maart 2004, nr. C-138/02, Collins, Jur. H.v.J. 2004, I, 2703. 
(116) Zoals de Luxemburgse geboortepremie (H.v.J. 31 mei 2001, nr. C-43/99, Leclere, Jur. H.v.J.
2001, I, 4265) en de Zweedse ouderschapsuitkeringen (H.v.J. 16 februari 2006, nr. C-137/04, Roc-
kler, Jur. H.v.J. 2006, I, 1441 en H.v.J, 16 februari 2006, nr. C-185/04, Öberg, Jur. H.v.J. 2006, I,
1453).
(117) H.v.J. 20 juni 1985, nr. 94/84, Deak, Jur. H.v.J. 1985, 1873; H.v.J. 26 februari 1992, nr. C-3/90,
Bernini, Jur. H.v.J. 1992, I, 1071 en H.v.J. 9 juni 1999, nr. C-337/97, Meeusen, Jur. H.v.J. 1999, I,
3289.
(118) H.v.J. 16 februari 2006, nr. C-137/04, Rockler, Jur. H.v.J. 2006, I, 1441, punten 17-18 en H.v.J,
16 februari 2006, nr. C-185/04, Öberg, Jur. H.v.J. 2006, I, 1453, punten 14-15.
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We kunnen in deze bijdrage geen volledig overzicht geven van alle sociale voorde-
len die de Vlaamse decreetgever aan personen die in Vlaanderen wonen, toekent,
maar willen hier, bij wijze van illustratie, enkele voorbeelden aanhalen waarbij een
woonplaatsvereiste voor de gerechtigde of andere voorwaarden, als een belemme-
ring op het vrij verkeer van werknemers zou kunnen worden beschouwd. Mutadis
mutandis is deze analyse ook van toepassing op alle andere sociale voordelen in de
brede betekenis van het woord die Vlaanderen aan zijn inwoners toekent. Uiteraard
geldt dit ook voor dergelijke voordelen die door de andere taalgemeenschappen
worden toegekend en die onderworpen zijn aan een woonplaatsvereiste in Wallonië
(of Brussel). Indien deze woonplaatsvereiste ook zou gelden voor EU-migrerende
werknemers die in Wallonië (of Brussel) werken maar in Vlaanderen wonen, dan
zou ook zij in strijd kunnen komen met het Europees recht op vrij verkeer van
werknemers en zelfstandigen. Overigens kan deze redenering ook worden uitge-
breid tot sociale voordelen die door lokale autoriteiten, zoals steden en gemeenten,
worden verleend aan hun inwoners, waarbij personen die in deze steden of
gemeenten werken maar er niet wonen, via een woonplaatsvereiste, uitgesloten zijn
van het recht op deze voordelen.

Zo bijvoorbeeld bestaan er in het kader van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemid-
deling en Beroepsopleiding (VDAB) opleidings- en begeleidingscheques voor werk-
nemers (119). Deze zijn bedoeld om bepaalde categorieën van werknemers een
financiële ondersteuning te geven voor bijkomende opleiding en begeleiding. Deze
steun kan oplopen tot 250 EUR. Ongetwijfeld gaat het hier om een sociaal voordeel
in de zin van art. 39 EG-Verdrag en 7, lid 2 Verordening 1612/68. In art. 1, 4° B. Vl.
Regering 18 juli 2003 staat evenwel dat om in aanmerking te komen voor dit voor-
deel, de betrokken werknemer zijn/haar woonplaats moet hebben op het grond-
gebied van het Vlaamse Gewest of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor die EU-
migrerende werknemers die een beroep kunnen doen op de redenering van het Hof
van Justitie in zijn arrest van 1 april 2008 en die in Vlaanderen (of Brussel) werken
en in Wallonië wonen, zal zulk een woonplaatsvereiste als een ongerechtvaardigde
belemmering op het vrij verkeer van werknemers worden beschouwd (120).

Een ander voorbeeld is het Vlaamse decreet inzake studiefinanciering. (121). Op
grond van dit decreet kunnen schooltoelagen en studietoelagen worden toegekend
aan leerlingen en studenten die zijn ingeschreven in een door de Vlaamse Gemeen-
schap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde onderwijsinstelling van het gewoon
of buitengewoon basisonderwijs (art. 10), het secundair onderwijs (art. 15), of een
door de Vlaamse Gemeenschap geregistreerde instelling van hoger onderwijs (art.
20). Indien de betrokken kinderen kleuter- of lager onderwijs volgen dat door een

(119) Zie B. Vl. Regering 18 juli 2003, B.S. 25 augustus 2003.
(120) Deze woonplaatsvereiste zal om dezelfde reden evenmin kunnen toegepast worden op de
“echte” grensarbeiders die in Vlaanderen werken en in een andere lidstaat wonen.
(121) Decreet van 8 juni 2007 betreffende de studiefinanciering van de Vlaamse Gemeenschap, B.S.
19 juli 2007.
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andere gemeenschap in België wordt gefinancierd, komen zij niet in aanmerking
voor een schooltoelage. Er bestaat voor het secundair onderwijs een mogelijkheid
tot meeneembaarheid van de schooltoelage indien betrokkene onderwijs volgt in
het buitenland of in een andere gemeenschap (met name het door de Franstalige of
Duitstalige Gemeenschap gefinancierde onderwijs) maar op voorwaarde dat er in
Vlaanderen geen equivalente opleiding bestaat (art. 19).

Eén en ander betekent dat migrerende werknemers die in Vlaanderen (of Brussel)
werken maar hun kinderen naar het Franstalig kleuter-, lager of secundair onderwijs
laten gaan, geen recht hebben op studiefinanciering van Vlaanderen. Strikt geno-
men gaat het hier niet om een discriminatie t.a.v. de andere werknemers in Vlaande-
ren die hun kinderen naar een Franstalige school in Brussel of Wallonië sturen. Maar
het valt te bezien of er hier geen sprake is van een belemmering op het vrij verkeer
van EU-werknemers en zelfstandigen indien deze personen, wanneer ze in Vlaande-
ren komen werken en in Wallonië komen wonen en hun kinderen daar school laten
lopen, geen aanspraak kunnen maken op schooltoelagen van de Vlaamse Gemeen-
schap (122). Het feit dat zij wellicht een beroep kunnen doen op de schooltoelagen
die de Franstalige Gemeenschap voorziet, kan uiteraard een rechtvaardiging uitma-
ken. Maar deze toelage is misschien niet even hoog.

Voor wat de studenten van het hoger onderwijs betreft, bestaat er ook de mogelijk-
heid tot meeneembaarheid van hun studietoelage indien de betrokken student een
opleiding volgt in een andere lidstaat of in een andere gemeenschap (de zogenaam-
de “verticale mobiliteit”) (123). Maar hiervoor geldt wel dat de student zijn hoofd-
verblijfplaats heeft in het Vlaamse Gewest of een diploma secundair of hoger onder-
wijs heeft behaald in Vlaanderen (art. 30, §3). Ook bij deze voorwaarde rijst de
vraag naar het belemmerende effect ervan op het vrij verkeer van werknemers en
zelfstandigen en hun gezinsleden.

Deze twee voorbeelden van sociale voordelen tonen aan dat ook voor andere rech-
ten en voordelen dan deze die tot de sociale zekerheid in de brede zin behoren,
voorwaarden die op een of andere manier verbonden zijn aan het territorium van
een deelgebied, of zelfs een gemeente, van een lidstaat, onder druk van het Euro-
pees recht kunnen komen. In het eerste voorbeeld van de opleidings- en begelei-
dingscheques voor werknemers gaat de woonplaatsvereiste meer dan waarschijnlijk
in tegen de logica van het arrest van 1 april 2008. In het tweede voorbeeld van de
school- en studietoelagen, moeten de territorialiteitseisen eveneens getoetst worden

(122) Zie in dit verband het voorbeeld dat de AG in haar conclusies had uitgewerkt van een Franse
werknemer die in Vlaanderen komt werken, maar verkiest in Wallonië te gaan wonen om zijn kinde-
ren daar school te kunnen laten lopen. Zie hoger onder punt 6 en de punten 57-59 van de conclusies
van de AG.
(123) Te onderscheiden van “horizontale mobiliteit” waarmee bedoeld wordt de mobiliteit van de
student die een opleiding volgt in een Vlaamse instelling en in het kader van deze opleiding een of
meer opleidingsonderdelen in een andere gemeenschap of buiten België volgt (zie art. 28).
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aan het Europees recht, maar, onder meer omwille van het recht dat betrokkenen
zouden kunnen laten gelden op zulke toelagen in de andere taalgebieden, is het uit-
eindelijke resultaat ervan minder duidelijk.

7.4. HET PROBLEEM VAN DE OMGEKEERDE DISCRIMINATIE BLIJFT BESTAAN
Vanuit het oogpunt van de grondslagen van de Europese rechtsorde was in deze
zaak over de Vlaamse zorgverzekering de vraag naar de toepassing van het Europees
gemeenschapsrecht in een zuiver interne situatie van fundamenteel belang. De tradi-
tionele rechtspraak van het Hof van Justitie hieromtrent heeft tot gevolg dat perso-
nen die zich in zulk een zuiver interne situatie bevinden, geen beroep kunnen doen
op de bepalingen van het Europese gemeenschapsrecht. Dit kan dan leiden tot de
zogenaamde omgekeerde discriminatie die zich voordoet indien deze bepalingen
van het Europees recht meer rechten toekennen aan personen in een grensover-
schrijdende situatie dan wat personen in een zuiver interne situatie kunnen putten
uit het op hen toepasselijke nationale recht alleen.

Dit vraagstuk heeft de voorbije jaren aanleiding gegeven tot heel wat doctrinaire dis-
cussie (124). Hierbij werd onder meer gewezen op het enigszins artificiële karakter
van de noodzaak van een grensoverschrijdend element voor de toepassing van het
Europees gemeenschapsrecht. Het blijkt onder meer uit de rechtspraak van het Hof
van Justitie m.b.t. het vrij verkeer van personen dat zulk een grensoverschrijdend
element vrij gemakkelijk kan worden gecreëerd. Zo bijvoorbeeld bestaat dit reeds
indien een onderdaan van een lidstaat in een andere lidstaat geboren wordt of
indien betrokkene sporadisch zakenreizen onderneemt in andere lidstaten (125).
Het probleem van de omgekeerde discriminatie stelde zich in het bijzonder m.b.t.
de verblijfsrechten van niet-EU-gezinsleden van EU-migrerende personen in hun gas-
tland. Deze verblijfsrechten zijn gebaseerd op het afgeleide gemeenschapsrecht

(124) Zie onder meer: Barrett, G., “Family matters: European Community Law and Third-Country
Family Members”, C.M.L.Rev. 2003, 380-381; Carlier, Y., ‘La libre circulation des personnes dans
l’Union européenne (1er janvier – 31 décembre 2003)’, J.T.dr.eur. 2004, 77-78; Papadopoulou, E.,
“Situations purement internes et droit communautaire: un instrument jurisprudentiel à double fonc-
tion ou une arme à double tranchant?”, C.D.E. 2002, 95-129 ; Ritter, C., “Purely internal situations,
reverse discrimination, Guimont, Dzodzi and Article 234”, E.L.Rev. 2006, 690-710; Spaventa, E.,
“Seeing wood despite the trees? On the scope of Union citizenship and its consitutional effects”,
C.M.L.Rev. 2008, 13-45; Staples, H., “Heeft omgekeerde discriminatie zijn langste tijd gehad”, N.T.E.R.
2002, 205-209 en Straetmans, G., “Burgerschap van de Europese Unie: een status questionis van het
burgerrecht vrij te reizen en te verblijven op het grondgebied van de lidstaten”, in Migratie- en
Migrantenrecht. Recent ontwikkelingen. Deel 10, Meeusen, J., Foblets, M.C. en Hubeau, B. (eds.),
Brugge, Die Keure, 2004, 69-87.
(125) Zie bijvoorbeeld H.v.J. 11 juli 2002, nr. C-60/00, Carpenter, Jur. H.v.J. 2002, I, 6279 en H.v.J.
19 oktober 2004, nr. C-200/02, Zhu en Chen, Jur. H.v.J. 2002, I, 9925.
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(126) en zijn vaak soepeler en aan minder voorwaarden verbonden dan de verblijfs-
rechten die derdelands gezinsleden van de eigen onderdanen van de lidstaten in
eigen land hebben op grond van het nationaal recht.

Zeer onlangs suggereerde Spaventa nog dat het EU-burgerschap en de rechten die
daaruit voorvloeien, aan eenieder toekomen die over de nationaliteit van een lidstaat
beschikt, ook aan hen die niet binnen de EU hebben gemigreerd. Voor haar zouden
sedentaire EU-burgers een beroep kunnen doen op het verbod van discriminatie op
grond van nationaliteit van art. 12 EG-verdrag om ten aanzien van de lidstaat waarvan
ze onderdanen zijn en waar ze wonen, dezelfde rechten te claimen als deze die op
grond van het Europees gemeenschapsrecht toekomen aan de EU-migranten (127).

In aanloop van het arrest van 1 april 2008 werd ook door de regering van de Frans-
talige Gemeenschappen en de AG gesuggereerd dat de omgekeerde discriminatie
niet verder te verdedigen viel, onder meer in het licht van het Europees burger-
schap dat toekomt aan alle onderdanen van de lidstaten ook indien zij zich in een
zuiver interne situatie zouden bevinden. Deze eventuele discriminatie is volgens
hen het resultaat van de toepassing van het Europees gemeenschapsrecht zelf en
valt dus onder de verantwoordelijkheid van deze rechtsorde.

Het Hof van Justitie werd dus uitdrukkelijk op deze problematiek gewezen en heeft
in volle kennis van zaken over dit vraagstuk een standpunt kunnen innemen. We
kunnen er dan ook van uitgaan dat naar aanleiding van deze zaak over de Vlaamse
zorgverzekering een belangrijk discussiepunt in het Europees recht tot een uiteinde-
lijke beslissing heeft geleid. Deze bestaat er dus in dat op zuiver interne situaties het
Europees recht niet kan worden toegepast en dat over de juridische houdbaarheid
van de omgekeerde discriminatie die daardoor zou ontstaan moet geoordeeld wor-
den naar de normen die terzake gelden in de interne rechtsorde van de betrokken
lidstaat.

7.5. DE VRAGEN DIE NU OVERBLIJVEN VOOR HET GRONDWETTELIJK HOF
Het Hof van Justitie schuift bijgevolg de beoordeling van de omgekeerde discrimina-
tie terug naar het Belgisch Grondwettelijk Hof. Zulk een omgekeerde discriminatie
zou er ontstaan wanneer EU-migrerende werknemers en zelfstandigen die in Wallo-
nië wonen maar in Vlaanderen (of Brussel) werken, wel rechten zouden kun-

(126) Thans Richtlijn 2004/38/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004
betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers
van de Unie en hun familieleden, tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking
van Richtlijnen 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG,
90/364/EEG, 90/365/EEG en 93/96/EEG, PB.L. 30 april 2004, afl. 158, corrigendum PB.L. 29 juni
2004, afl. 229.
(127) Spaventa, E., l.c., 36-39 en 44.
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nen doen gelden op de Vlaamse zorgverzekering terwijl hun buren die ook in Vlaan-
deren (of Brussel) werken maar geen beroep kunnen doen op het Europees
gemeenschapsrecht, deze rechten niet zouden kunnen laten gelden.

Hoger hebben we er reeds op gewezen (128) dat de afdeling wetgeving van de Raad
van State in zijn advies van 9 februari 2004, op de vraag of de uitsluiting uit de
Vlaamse zorgverzekering van personen die in het Franse of Duitse taalgebied
wonen, geen discriminatie uitmaakt in de zin van art. 10 en 11 van de Grondwet,
reeds heeft geantwoord dat dit in zijn ogen niet het geval is. In dit advies stelde de
afdeling wetgeving van de Raad van State dat de personen die in een andere lidstaat
wonen maar in Vlaanderen of Brussel werken, hun rechten rechtstreeks uit het
Europese Gemeenschapsrecht kunnen putten. Voor personen die zich niet op het
Europese recht kunnen beroepen, kan volgens dit advies de woonplaatsvereiste wel
gehandhaafd blijven in een louter intern-Belgische situatie, rekening houdend met
de exclusieve bevoegdheden binnen de Belgische rechtsorde (129). 

Het is nu aan het Grondwettelijk Hof om zich uit te spreken of de zogenaamde
omgekeerde discriminatie die, als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie, er
nu ontstaat tussen twee categorieën van personen die in Wallonië wonen en in
Vlaanderen (of Brussel) werken, al dan niet verenigbaar is met het niet-discriminatie-
beginsel in de Belgische Grondwet. Hierbij zal het Grondwettelijk Hof wellicht
meer belang hechten aan een argument dat het Hof van Justitie niet als relevant
heeft beschouwd, met name dat op grond van de institutionele bevoegdheidsverde-
ling in België, de Vlaamse Gemeenschap niet bevoegd is ten aanzien van personen
die op het grondgebied van andere taalgemeenschappen van België wonen. Het Bel-
gisch grondwettelijk recht bevat immers ook regels inzake de bevoegdheidsverde-
ling tussen de verschillende onderdelen van de Belgische staatsinrichting, over de
correcte toepassing waarvan het Grondwettelijk Hof eveneens moet waken.

Mocht het Grondwettelijk Hof tot het besluit komen dat de zogenaamde omgekeer-
de discriminatie m.b.t. de Vlaamse zorgverzekering niet meer houdbaar is in het
licht van de anti-discriminatiebepalingen in de Belgische Grondwet, dan zou het
welkom zijn indien het Grondwettelijke Hof, duidelijker dan het Hof van Justitie in
zijn arrest van 1 april 2008, aangeeft wat hiervan dan de gevolgen zijn voor de ver-
schillende situaties die hoger in punt 7.2. besproken werden.

8. BESLUIT: NOODZAAK AAN EEN INTERN-BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDSCOOR-
DINATIE

Met zijn arrest van 1 april 2008 heeft het Hof van Justitie de Vlaamse zorgverzeke-
ring niet als dusdanig in strijd geacht met het Europees gemeenschapsrecht. Even-
min betekent de bevestiging dat de Vlaamse zorgverzekering onder het toepassings-

(128) Zie punt 4.
(129) Parl. St. Vlaams Parlement, 2003-2004, nr. 1970/2, punt 10 van het advies.
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gebied van Verordening 1408/71 valt en de prestaties van de zorgverzekering door
het Hof worden gekwalificeerd als prestaties bij ziekte in de zin van art. 4, lid 1, a)
van deze verordening, dat ook naar intern Belgisch institutioneel recht de Vlaamse
zorgverzekering als een onderdeel van de sociale zekerheid moet worden bestem-
peld waarvoor enkel het federale beslissingsniveau bevoegd is.

Het arrest van het Hof van Justitie betreft in feite enkel het personele toepassings-
gebied van de Vlaamse zorgverzekering. Nadat deze, omwille van de bepalingen van
Verordening 1408/71, reeds was uitgebreid in 2004 tot die personen die in Vlaande-
ren (of Brussel) werken, maar in een andere EU-lidstaat wonen, zal er nu een nieu-
we uitbreiding van dit personele toepassingsgebied moeten volgen, dit keer met de
EU-migrerende werknemers en zelfstandigen die in Vlaanderen (of Brussel) komen
werken, terwijl ze in Wallonië gaan wonen. De institutionele bevoegdheidsverde-
ling tussen de onderdelen van de Belgische staatsinrichting heeft volgens het Hof
geleid tot een ongerechtvaardigde belemmering op het vrij verkeer van werknemers
en zelfstandigen. Het Hof van Justitie heeft er niet voor gekozen om deze institutio-
nele bevoegdheidsverdeling als een eigenheid van de Belgische socialezekerheids-
wetgeving in de zin van Verordening 1408/71 te beschouwen, die als dusdanig op
migrerende werknemers en zelfstandigen kan worden toegepast.

Het Hof van Justitie heeft in zijn arrest geen toepassing gemaakt van de bepalingen
van Verordening 1408/71, maar enkel van de algemene beginselen van art. 39 en 43
EG-Verdrag, met name het verbod op belemmeringen op het vrij verkeer van werk-
nemers en zelfstandigen. Wel is er voor het Hof van Justitie hierbij geen sprake van
discriminatie op grond van nationaliteit. Het Hof is niet ingegaan op de suggestie
van de AG dat, indien er sprake is van een situatie waarbij het Europese gemeen-
schapsrecht van toepassing is, de regels van Verordening 1408/71 moeten toegepast
worden voor de socialezekerheidscoördinatie intern tussen de verschillende deel-
gebieden van een lidstaat. Door zijn arrest te baseren op de verdragbepalingen inza-
ke het vrij verkeer van werknemers en zelfstandigen heeft het Hof het lex loci labo-
ris-principe verankerd in het EG-Verdrag zelf. Tegelijk heeft het Hof hierdoor de
draagwijdte van het arrest impliciet ook uitgebreid tot alle andere sociale voordelen
die de regionale en zelfs lokale overheden van de lidstaten zouden toekennen en die
niet als sociale zekerheid in de brede betekenis van het woord kunnen worden
gekwalificeerd.

De beoordeling van de “omgekeerde discriminatie” die hierdoor ontstaat ten nadele
van die personen die wel in Vlaanderen (of Brussel) werken maar in Wallonië
wonen zonder ooit gebruik te hebben gemaakt van het Europees recht op vrij ver-
keer, schuift het Hof van Justitie terug naar het Belgisch Grondwettelijk Hof. Deze
discriminatie valt, omdat het om een louter interne situatie binnen een lidstaat
betreft, buiten het bereik van het Europees recht.
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Dat de bijzondere bepalingen van Verordening 1408/71 niet kunnen worden toege-
past in verhouding tussen de diverse onderdelen van de Belgische staatsinrichting,
leidt wel tot heel wat rechtsonzekerheid. Zo kunnen personen die, onder meer
omwille van de bepalingen van Verordening 1408/71, niet aan de Belgische sociale
zekerheid onderworpen zijn, in principe toch een beroep doen op de bepalingen
van art. 39 en 43 EG-Verdrag om rechten inzake de Vlaamse zorgverzekering te kun-
nen laten gelden. En omgekeerd kunnen derdelandsonderdanen die wel een beroep
kunnen doen op de bepalingen van Verordening 1408/71, het arrest van het Hof
van Justitie niet inroepen omdat zij geen beroep kunnen doen op art. 39 en 43 EG-
Verdrag. Daarnaast doen zich in de dagelijkse realiteit allerlei situaties voor die ver-
schillen van de hypothese waarvan het Hof van Justitie is uitgegaan, namelijk die
van een migrerende werknemer of zelfstandige die zijn recht op de Vlaamse zorg-
verzekering verliest of ontloopt omdat hij zich van de ene lidstaat naar de andere
verplaatst. Voor die situaties waarbij de EU-migrerende werknemer of zelfstandige
zijn werkplaats of woonplaats verplaatst binnen België, of waarbij hij ophoudt met
werken en in België blijft wonen, lijkt het arrest van het Hof van Justitie geen ant-
woorden te bieden. Indien Verordening 1408/71 van toepassing zou zijn op zulke
situaties die zich enkel intern in België voordoen, zouden heel wat van de overblij-
vende vragen kunnen worden opgelost. Maar deze verordening is niet van toepas-
sing in de verhouding tussen de verschillende onderdelen van de deelgebieden van
de lidstaten.

Een en ander betekent in feite dat er intern in België afspraken zouden moeten
gemaakt worden om die regio-overschrijdende situaties te regelen die niet door het
Europees recht worden geregeld. In het kader van de Europese integratie en meer
bepaald het recht op vrij verkeer van werknemers was men er reeds in 1958 van
overtuigd dat er een Europees instrument moest komen dat de socialezekerheidstel-
sels van de lidstaten moest coördineren, zonder tussen te komen in de stelsels zelf
van de lidstaten (130). Dit instrument werd in 1971 vervangen door Verordening
1408/71 zodat dit jaar deze Europese socialezekerheidscoördinatie zijn 50e verjaar-
dag viert. Een gelijkaardig coördinatiestelsel dringt zich nu, naar aanleiding van het
arrest van het Hof van Justitie van 1 april 2008, ook intern-Belgisch op. Dit zal des te
meer nodig zijn indien het Grondwettelijk Hof zou beslissen om het recht op
gemeenschapsoverschrijdende aansluiting op de Vlaamse zorgverzekering uit te
breiden tot die personen die geen gebruik hebben gemaakt van het Europees recht
op vrij verkeer. En uiteraard, mochten ooit in België onderdelen van de klassieke
sociale zekerheid worden geregionaliseerd, dan is zulk een intern Belgische coördi-
natie onontbeerlijk.

Bij het uitwerken van zulk een Belgisch coördinatiestelsel kan uiteraard inspiratie
geput worden uit de jarenlange ervaring op Europees vlak met de toepassing van
Verordening 1408/71 en met de uitgebreide rechtspraak van het Hof van Justitie in

(130) Verordening nr. 3 van 25 september 1958, PB. 16 december 1958, afl. 30, p. 561.
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dit verband. Wel kan mijn inziens uit het arrest van het Hof van Justitie niet worden
afgeleid dat zulk een intern-nationale coördinatie identiek moet zijn aan de Europese
coördinatie, zelfs indien de algemene krijtlijnen van het recht op vrij verkeer van
personen binnen de Europese Unie hierbij moeten worden gerespecteerd.

Alleen blijft de vraag wie in België zulk een coördinatie zou moeten uitwerken. In
de huidige stand van het Belgisch institutioneel recht is zulk een coördinatie enkel
maar noodzakelijk voor die onderdelen van het sociale beleid die niet tot de federale
bevoegdheid behoren. Maar het meest logische zou zijn dat, zoals in het kader van
de Europese Unie, die geen bevoegdheden heeft inzake de organisatie van de socia-
le zekerheid maar wel inzake de coördinatie van de nationale stelsels, de bevoegd-
heid voor het uitwerken van een intern-Belgische coördinatie aan het federale
niveau wordt toevertrouwd.

____________
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SOCIALE INSLUITING, MAATSCHAPPELIJK
KAPITAAL EN EUROPESE GOVERNANCE

DOOR FRANÇOIS VANDAMME

Gastprofessor aan het Europa College

Dit artikel (1) stelt voor om een onderzoek te voeren naar het belang van het con-
cept “maatschappelijk kapitaal”, dat in de Europese communautaire discussies en
werken over de versterking van het nationale sociale-inclusiebeleid wordt gebruikt.
Dat wordt immers op het niveau van de Europese Unie beoordeeld in het kader van
de open coördinatiemethode voor sociale bescherming en sociale insluiting. Welke
band kan er bestaan tussen deze thema’s en het thema Europese governance? Is het
de taak van de Europese Unie om op het vlak van sociale insluiting en bevordering
van een “maatschappelijk kapitaal” tussenbeide te komen?
In werkelijkheid wordt het slechte geweten van Europa over de zwakheid van haar
sociale model – armoede en sociale uitsluiting blijven bestaan – in deze uiteenzet-
ting in de kijker geplaatst. Verder wordt in dit artikel ook aandacht besteed aan de
vraag welk bestuursniveau het meest geschikt is om de strijd tegen armoede en uit-
sluiting aan te binden.

1. DE INTREDE VAN HET THEMA SOCIALE INSLUITING IN EUROPA

Het was bepaald niet vanzelfsprekend om te bereiken dat in de Unie het voortbe-
staan van armoede en uitsluiting politiek werd erkend. B. Geremek zei onlangs nog:
“de moderne samenlevingen zijn ontstaan uit de uitsluiting van de armen” (2).

Volgens mijn waarnemingen was het tijdens het dieptepunt van de crisis van de
jaren zeventig en tachtig – toen Europa met hardnekkige structurele werkloosheid
kampte – dat enkele maatschappelijke bewegingen en onderzoekers de politieke
overheid op dit belangrijke thema wezen. De Europese Commissie beschikte over
bemiddelaars en stelde aan de Raad enkele opeenvolgende programma’s voor (3) ter

(1) Dit artikel gaat dieper in op een inleidende uiteenzetting die werd gehouden op de conferentie
georganiseerd door het Europa College en de holding Cera (Brugge, 14 maart 2008) over “Bevorde-
ren van partnerships voor een inclusiesamenleving. Vernieuwende benaderingen in Europa”,
http://www.coleurope.eu/template.asp?pagename=pers.
(2) Bronislaw Geremek, tijdens een conferentie in Brussel, 31 januari 2008, over “De Europese Unie
en armoede”.
(3) Er waren vier vierjarenprogramma’s voor armoedebestrijding.
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bestrijding van armoede met de bedoeling het onderzoek over armoede en de zoge-
naamde proefprojecten een duwtje in de rug te geven. Toen reeds anticipeerde de
Commissie in feite op wat later de open coördinatiemethode sociale insluiting zou
worden, en ze legde zichzelf de taak op om beste praktijken gemeenschappelijk te
maken en tot vernieuwende experimenten aan te zetten. Het Europees Sociaal
Fonds was onrechtstreeks betrokken en concentreerde zijn acties op doelgroepen,
meer bepaald de werklozen, de personen met een handicap, de vrouwen – die toen
minder dan nu in de arbeidswereld waren geïntegreerd – en de migrerende werkne-
mers om hun sociale integratie en hun integratie in het beroepsleven te verhogen.
Ook voor regio’s met een ontwikkelingsachterstand of bij herstructureringen zette
het Fonds zich in. De tussenkomsten van het Sociaal Fonds werden een aantal keren
herzien en vervolgens gecoördineerd met die van de andere, zogenaamde structure-
le fondsen, in het kader van een algemener beleid voor economische en sociale
cohesie, beleid dat dateert van de Europese Akte (1987).

Gelijklopend daarmee werd in de rechtsleer het concept sociale uitsluiting ontwik-
keld. Dit concept verwijst naar die processen waarbij personen, gezinnen, op het
hoogtepunt van de crisis, hun middelen en hun vermogen om bij te dragen tot de
economie verloren, waardoor ze in een spiraal van problemen en uitsluitingen
terechtkwamen en ook hun sociale insluiting onder druk kwam te staan (4). Sociale
uitsluiting houdt een armoederisico en zelfs armoede in; we laten dan nog de extre-
me armoede die reeds voordien bestond buiten beschouwing.
Daarom werd in België en de ons omringende landen geprobeerd om de armoede te
meten aan de hand van deel- of mensgerichte benaderingen. In Parijs had in 1987 in
de schoot van de Economische en Sociale Raad een rapport over de grote armoede
en de economische en sociale bestaansonzekerheid (5) niettemin een historische
draagwijdte; het stelde de overheid immers voor om te opteren voor een globale
armoedeaanpak, noodzakelijkerwijze bestaande uit gecoördineerde maatregelen op
verschillende domeinen en gebaseerd op een verankering in de fundamentele
bevestiging dat het een schending van de mensenrechten betreft (6).

De doelstelling van de strijd tegen armoede en uitsluiting maakt ondertussen deel
uit van de doelstellingen van de Europese Gemeenschap, sinds de economische en
sociale strategie – waarover in maart 2000 tijdens de Europese Raad van Lissabon en
vervolgens in het Verdrag van Nice en het recente verdrag van Lissabon werd beslist
– er een nieuwe hoofdlijn van het sociaal beleid van de Unie van maakte, ten dien-
ste van een globalere doelstelling, namelijk sociale cohesie. Deze officiële erkenning
van een steeds terugkerend economisch en sociaal probleem moest wel aan bod
komen in de benadering die sindsdien naar voren wordt geschoven en de “moderni-

(4) Bradshaw, J., How has the Notion of Social Exclusion Developed in the European Discourse?,
Social Policy Research Centre, Sydney Australian Social Policy Conference, 2003.
(5) Grande pauvreté et précarité économique et sociale, voorgesteld door Wrésinski, J., oprichter
van ATD Quart Monde, Journal officiel de la République française, 28 februari 1987, pp. 26 en 27.
(6) Standpunt dat werd overgenomen door het Europees Parlement, op 4 oktober 2001, ter gelegen-
heid van de Internationale dag voor het terugdringen van armoede, PB C 87, 11 april 2002, p. 253.
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sering” van het Europese sociale model beoogt. Tussen het aflopen van het vierde
communautaire programma voor armoedebestrijding en de beslissing van Lissabon in,
ging een politiek geschil, dat (door de Duitse regering) bij het Hof van Justitie aanhan-
gig werd gemaakt, over de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel: als dit goed
wordt begrepen, betekent het toch niet dat Europa zich met problemen bezighoudt
die onder de verantwoordelijkheid van de nationale en zelfs lokale overheid vallen!

In het kader van de strategie van Lissabon werd de benadering aangepast: armoede en
sociale uitsluiting staan sociale vooruitgang in de weg. De interne markt zou hier vol-
gens de bewoordingen van het verdrag toe moeten leiden. Tegelijkertijd moest de
interne markt, het basisproject van de Unie, een nieuw elan krijgen, omdat ze op
doorslaggevende wijze bijdraagt tot het concurrentievermogen van Europa. Dit is de
nieuwe doelstelling die aan Europa en de modernisering van zijn sociale model wordt
toegewezen in de context van de globalisering: Europa moet zich doen gelden door
haar prestaties op het vlak van internationale economische wedijver, en haar sociale
model, waarvan de grondslagen niet op de helling worden geplaatst, moet tot de
uiting ervan bijdragen. Tijdens het Europese voorzitterschap van het Verenigd
Koninkrijk, in de tweede helft van 2005, had men een destabiliserend debat kunnen
vrezen, voor zover het concurrentievermogen van Europa rechtstreeks tegenover het
Europees sociaal model werd geplaatst. Aan Britse zijde ging het erom afstand te
nemen van de traditionele benadering van het sociaal beleid en tegelijkertijd te bewij-
zen dat een nieuw beleid wenselijk was. De prestaties van de nationale Welfare States
werden beklemtoond tegenover de toenemende armoede en werkloosheid in Europa,
terwijl de economische wedijver op wereldschaal elders de bovenhand heeft. Deze
fundamentele vraagstelling sloot aan bij vaststellingen die uit de open coördinatie-
methodes voortvloeiden: achter een eventueel Europees sociaalmodelconcept schui-
len verschillende prestaties van de nationale stelsels in termen van economische effi-
ciëntie, concurrentievermogen en sociale rechtvaardigheid.
Uit deze politieke redenering is het concept “sociale insluiting” ontstaan.

Sociale insluiting draagt namelijk bij tot het concurrentievermogen, omdat het de
bevolking aan werk helpt en op de arbeidsmarkt brengt; de doelstelling bestaat er
immers in om een zo groot mogelijk aantal personen erbij te betrekken. De staats-
en regeringsleiders vragen dat Europa het nationale werkgelegenheidsbeleid ertoe
zou aanzetten om te streven naar volledige tewerkstelling. De werkgelegenheid is
immers de beste manier om uit de armoede te geraken en sociaal en economisch te
worden geïntegreerd. Een activeringsbeleid werkt het behoud van werkgelegenheid
in de hand, bevordert de toegang tot werk en verhoogt de kwalificaties (7) (8).

(7) Momenteel is 20% van de steun van het Europees Sociaal Fonds bestemd voor armoedebestrij-
dingsacties die de klemtoon leggen op integratie door en met werk (volgens Mr. Vignon, J., directeur
van de Europese Commissie, tijdens de hoger genoemde conferentie in Brussel).
(8) Het kernbelang van de toegang tot het arbeidsproces om armoede uit te sluiten en sociale inscha-
keling te bewerkstellingen, is ook een standpunt van de VN (Commissie voor Sociale Ontwikkeling:
zie meer bepaald 24e speciale zitting van de Algemene Vergadering, februari 2008).
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In sommige wetgevingen werden mechanismen opgenomen die de overheidssteun
voor herinschakeling contractualiseren (9) in een algemene sfeer van responsabilise-
ring van de politieke overheid, de diensten voor arbeidsbemiddeling, de onderne-
mingen en de betrokken personen. De dogmatische en politieke bronnen waaruit
deze vernieuwing van de sociale democratie of dit neoliberalisme werd geput, zijn
volgens de ideologische standpunten (10) algemeen gekend. Maar aangezien de
interne markt zelf ook in een zeer liberale benadering werd gesitueerd, zowel door
de Commissie als door het Hof (11), bestond er enige coherentie in het feit dat op
het economische en werkgelegenheidsbeleid multilateraal toezicht moest worden
gehouden en dat het met een gemeenschappelijke concurrentiedoelstelling moest
worden geconfronteerd.

Mijn tweede punt wordt derhalve het volgende: als Europa zich nu met armoede-
bestrijding en sociale insluiting bezighoudt, is dat dan verdacht wat het sociale
beleid betreft? Geldt er slechts één enkele economische redenering? Moeten we er
ook van uitgaan dat de doelstelling sociale insluiting en armoedebestrijding in ter-
men van governance definitief het niveau dat concurreert met dat van de regionale
en lokale overheden, is overstegen?

2. SOCIALE INSLUITING, EEN THEMA VOOR DE LOKALE OVERHEID?

We beginnen met enkele beschouwingen over het subsidiariteitsbeginsel. Dit begin-
sel ontstond uit de sociale rechtsleer van de Kerk en ligt aan de basis van het federa-
lisme. Het is ook een liberaal beginsel. Het maakte het voorwerp uit van een proto-
col bij het verdrag uit hoofde waarvan Europa alleen tussenbeide kan komen in het
kader van haar bevoegdheden en wanneer de kwestie niet beter op een lager poli-
tiek niveau kan worden beheerd. “Sinds het Verdrag van Maastricht dient het subsi-
diariteitsbeginsel als voorwendsel om elke vorm van Europese inmenging in de
interne sociale zaken van de lidstaten te verhinderen”. In het verdrag wordt regel-
matig verwezen naar het subsidiariteitsbeginsel en de diversiteit van de nationale
omstandigheden, wetgevingen en praktijken waarmee rekening moet worden
gehouden (12).
Maar leidt dit beginsel niet tot een impasse als we moeten vaststellen dat de publie-
ke of politieke actie, op dat niveau, het niveau van de nationale of lokale overheden,
aan banden wordt gelegd? Denk maar aan beperkte middelen van de lokale overhe-
den, ongelijke situatie in dat verband van de steden, gemeenten en gewesten, toe-

(9) Voor een toepassing van dit beginsel op de Belgische context, lees Hubert, H.-O. (onder de leiding
van), Un nouveau passeport pour l’accès aux droits sociaux: le contrat, Brussel, La Charte, 2006.
(10) Giddens, A. en Blair, T. La troisième voie. Le renouveau de la social-démocratie, Parijs, Seuil, 2002 
(11) In tal van arresten die een maximum aan mogelijk positief effect gaven aan het vestigingsrecht en
vrij verrichten van diensten.
(12) Picht, R., Vers un nouveau contrat social européen? Les enjeux de la crise, in Collegium (Towards
a Modernisation of the European Social Model), nr. 33, pp. 38-43, Brugge, Europa College, 2005.
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stand van hun overheidsfinanciën, financiële of politieke afhankelijkheid van de centrale
staat of van interregionale solidariteitsmechanismen of van mechanismen voor financië-
le compensatie, die de lokale overheidsfinanciën soms heel complex maken.

In werkelijkheid worden in het Europese project twee belangrijke politieke opties
niet in twijfel getrokken, omdat ze de kerntaak van de lokale overheden inzake
sociale insluiting en armoedebestrijding rechtvaardigen.
De eerste steunt op de democratische organisatie van de overheid. Volgens deze
optie moet ervan worden uitgegaan dat de lokale overheden het best op de behoef-
ten van de mensen kunnen inspelen omdat ze dichter bij hen staan. Terwijl grote
onenigheid inzake sociaal beleid vaak het nationale politieke debat gaande houdt,
zouden de lokale overheden nauwer en stabieler bij het beheer van concrete proble-
men betrokken zijn. Deze opmerking doet uiteraard niets af aan de beduidende rol
van de nationale sociale zekerheid.
Een tweede politieke optie daarentegen, die misschien niet vaak genoeg voor het
voetlicht wordt gebracht, is het feit dat deze belangen aan de mensenrechten wor-
den gekoppeld. In werkelijkheid gaat het erom, de werkelijke omstandigheden van
de toegang tot de grondrechten – met name recht op werk, recht op huisvesting,
recht op sociale zekerheid, recht op een minimuminkomen, recht op behoorlijke
levens- en werkomstandigheden, recht op bescherming van het gezin, recht op
onderwijs, recht op gezondheid, recht op deelname aan cultuur – te bestuderen,
vast te stellen of te creëren. De Raad van Europa heeft over deze benadering zeer
relevante werkzaamheden gerealiseerd. Omwille van die rechten moeten de lidsta-
ten overigens verslag uitbrengen over hun beleidsinitiatieven en hun verplichtingen
ten overstaan van internationale comités voor de mensenrechten, zowel in VN-con-
text (13) als Europees regionaal (14). De regeringen worden er regelmatig geïnter-
pelleerd over de efficiëntie van hun beleidsinitiatieven: komen deze initiatieven zon-
der onderscheid en op heel het grondgebied van de contracterende partijen ten
goede aan alle bevolkingsgroepen? Worden ze ten uitvoer gelegd door sociale dien-
sten die in alle regio’s ontplooid worden?
Precies daardoor vallen toegang tot de rechten, conceptie en financiering van
beleidsinitiatieven met aandacht voor deze rechten niet alleen onder de verantwoor-
delijkheid van de regionale en lokale overheden, in het kader van de hun toegewe-
zen bevoegdheden, maar moeten ze ook worden gewaardeerd in het kader van de
internationale verplichtingen inzake mensenrechten. Per slot van zaken vallen de
organisatie van de maatschappelijke dienstverlening, de sociale zekerheid, het
huisvestingsbeleid, het werkgelegenheidsbeleid, het onderwijsbeleid en het gezins-
beleid onder de nationale wetgevingen en de beleidsinitiatieven die onderworpen
zijn aan externe en internationale controle van de sociale rechten.

(13) Het Pact inzake economische, sociale en culturele rechten.
(14) Het Europees sociaal handvest en het herziene Europees sociaal handvest (1996).
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De Europese Unie beschermt ook alle grondrechten, volgens het Verdrag, maar het
Europees Hof van Justitie controleert de toepassing ervan, door ze af te wegen
tegen de andere beginselen van het gemeenschapsrecht, meer bepaald de vier vrij-
heden van de interne markt. Dit interpretatiebeleid, dat onlangs nog tot uiting
kwam (15), heeft jammer genoeg het wantrouwen van sommige sociale middens in
Europa versterkt.
Een van de debatten die ook nu nog zeer heftig zijn, is het debat aangaande de vraag
of de Commissie in haar recente voorstellen over “De 21e-eeuwse interne markt”
(16) voldoende duidelijk is geweest aangaande de kwestie over de erkenning en de
essentiële bijdrage van de missies van de sociale diensten van algemeen belang aan
de waarden van de Unie. De Europese Commissie is het ermee eens dat de lidstaten
en hun gefedereerde overheden vrij over hun werking moeten kunnen beslissen.
Deze overheden van de lidstaten wordt evenwel verzocht dat ze op hun beurt bij-
dragen tot juridische klaarheid, door toedoen van een machtigingsakte waarvan de
geldigheid wordt beoordeeld volgens de regels van de interne markt. Deze vereiste
van de Europese Commissie geldt voor de nationale overheid, maar ook voor de
regionale en lokale overheden; de consequenties ervan moeten nog worden onder-
zocht voor wat de omzetting van de dienstenrichtlijn (17) betreft.

Toch begint het nieuw Europese Handvest van de grondrechten (18) met de erken-
ning van het recht op menselijke waardigheid, bevestigt het de Europese waarde
van de diensten van algemeen belang en kondigt het verschillende solidariteitsrech-
ten af. De considerans verwijst naar de sociale cohesie als doelstelling van een even-
wichtige en duurzame ontwikkeling van de Unie. In dat opzicht maakt het Handvest
zich mijns inziens niet schuldig aan een beperkende benadering van de subsidiari-
teit. De oprichter van de Franse organisatie ATD Quart Monde bijvoorbeeld oordeel-
de dat Europa inzake armoede haar eigen verantwoordelijkheden heeft door de
impact die haar economische beleid hierop kan hebben. De interne markt, de eco-
nomische en monetaire unie, de communautaire werkgelegenheidsstrategieën (19)

(15) Zie de recente arresten Viking (Zaak C 438-05), van 11 december 2007 en Laval (Zaak C 341-
05), van 18 december 2007.
(16) November 2007. In een opinie bestemd voor de Raad over de voorstellen voor de interne markt, oor-
deelde het Comité voor de werkgelegenheid (februari 2008) met name het volgende: “A dynamic and
competitive economy based on open markets is the best way to combat and prevent exclusion. To
enshrine the review of the single market in the Citizen’s Agenda, single market policies should conti-
nue to bring: - the advantages of openess to European citizens,…; - opportunities, access and solidarity…
The need of investment in human and social capital of our societies is crucial in this respect”.
(17) Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en van de Raad van 12 december 2006
betreffende diensten op de interne markt, PB EU, L 376, 27.12.2006, p. 36.
(18) Handvest van de Grondrechten, PB C303, 14.12.2007, p. 1. Raadpleeg met name artikel 1 (waar-
digheid), 20 (gelijkheid voor de wet) en 36 (diensten van algemeen economisch belang).
(19) In dat verband is de Raad onlangs tot een akkoord gekomen over “gemeenschappelijke flexicurity-
principes”. Met dit concept kunnen de doelstellingen werkgelegenheid, participatie en sociale inslui-
ting met elkaar worden verbonden. Vandamme, F., Flexicurité. Qui est concerné?, Revue du Marché
commun et de l’Union européenne, nr. 511, september, Parijs, 2007.
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en de sociale bescherming kunnen worden gemeten volgens de mate waarin ze bij-
dragen tot verlichting van de armoede en tot sociale insluiting. Aan deze beoorde-
ling zouden colloquia of conferenties kunnen worden gewijd.

3. HET BEGRIP “MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL”

Aangezien de governance van Europa inzake armoedebestrijding en ondersteuning
van beleidsdoelstellingen voor sociale inschakeling wordt gebaseerd op zowel het
communautaire recht en de communautaire procedures, als de bevoegdheden van
de lidstaten, verdeeld over de centrale regeringen en de gedecentraliseerde overhe-
den, lijkt het ons nuttig om na te gaan of het begrip “maatschappelijk kapitaal”
(20) concreet en stimulerend genoeg is om in Europa een politieke consensus te
smeden waarbij voor economische en sociale ontwikkeling een aanvullende (ande-
re?) handelswijze wordt gesuggereerd.

3.1. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL, SOCIALE COHESIE EN DEMOCRATIE
Om zich hiervan te overtuigen, stellen we in de eerste plaats vast dat maatschappe-
lijk kapitaal, sociale cohesie en democratie waarden zijn die onderling nauw met
elkaar zijn verbonden. Verschillende economen, sociologen en politicologen heb-
ben de wederzijdse beïnvloeding ervan bestudeerd (21).

Het maatschappelijk kapitaal, zoals wij dat zien in het licht van uiteenlopende
onderzoekswerken, is geen theoretische of ideologische conceptie van een samen-
leving. Het is een politiek resultaat dat tot uiting komt wanneer voldoende doorslag-

(20) Voor dit concept bestaat geen exacte, erkende definitie, maar verschillende studies vermelden
vergelijkbare elementen en onveranderlijke omstandigheden die maken dat we het concept kunnen
vaststellen.
De theorie van het “maatschappelijk kapitaal” vindt haar oorsprong in de werken van voornamelijk
drie auteurs: James Coleman, Robert Putnam, Pierre Bourdieu. Zij zien het maatschappelijk kapitaal
in verschillende perspectieven. Zie meer bepaald: Coleman, J.S., Foundations of Social Theory,
Cambridge, MA and London, Harvard University Press, 1990; Putnam, R. D., Making Democracy
Work: Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press, 1993; Bourdieu, P. en Cole-
man, J. (eds), Social Theory for a Changing society, Boulder, Colorado, Westview Press, 1991. Zie
ook: Lin, N., Social Capital: Structural Analysis in the Social Sciences, Cambridge, Cambridge Uni-
versity, 2001.
Om dit concept in de context van dit artikel te begrijpen, ontlenen we aan Coleman de visie dat een
structuur van relaties tussen individuen en de overheid op dynamische wijze een of meer activiteiten
kan teweegbrengen die ten goede komen van alle partners of van een gemeenschap. Dit sluit aan bij
de visie van Putnam, die oordeelt dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen de verschillende
niveaus van burgerlijk engagement en het vermogen van een gemeenschap om zich de economische
en sociale problemen, zoals werkloosheid en armoede, eigen te maken. Maar misschien leunen we
toch ook een beetje aan bij de visie van Bourdieu, wanneer we menen dat economisch, sociaal en
politiek kapitaal elkaar beïnvloeden.
(21) Dit verband werd eveneens toegelicht in de methodologische principes in een gids voor sociale
cohesie die, na een onderzoekactie, door de Raad van Europa ter beschikking werd gesteld van de
regeringen: Elaboration concertée des indicateurs de la cohésion sociale. Guide méthodologique,
Editions du Conseil de l’Europe, Straatsburg, 2005.
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gevende en door de overheid aangemoedigde actoren worden gemobiliseerd, steu-
nend op netwerken met een vertrouwensrelatie tussen de leden, waardoor een eco-
nomische activiteit op gang werd gebracht, een actieve sociale structuur werd
opgebouwd, het politieke debat werd verrijkt met een gemeenschappelijke wil om
het hoofd te bieden aan een fundamenteel probleem, bijvoorbeeld wanneer een
regio door werkloosheid of armoede wordt getroffen. Het maatschappelijk kapitaal
draagt bij tot de sociale cohesie, enerzijds omdat het de rollen en taken van indivi-
duen in de samenleving of van verenigingen opwaardeert en zo banden en structu-
ren creëert; anderzijds omdat er activiteiten, arbeidsplaatsen, verwezenlijkingen uit
voortvloeien die economisch, sociaal of politiek van belang zijn.
In een boomvoorstelling wortelt de sociale cohesie in de erkenning en toepassing
van rechten, in mechanismen voor en banden van sociale participatie, in culturele
en gedeelde visies over de samenleving waarin we leven, in een “sociaal burger-
schap”. De sociale insluiting maakt er integraal deel van uit. De burgers, bewoners
van een regio hebben de indruk dat ze erbij horen en niet over het hoofd worden
gezien. Ze worden gedreven door gevoelens van vertrouwen en saamhorigheid.
Deze gevoelens zijn op hun beurt het resultaat van de politieke democratie, die
advies inwint en het woord geeft en op die manier bijdraagt tot de sociale cohesie. In
China daarentegen, aldus Erik Orsenna, oordeelt men nog steeds dat te veel demo-
cratie leidt tot energieverlies! (22). Er ontstaat een sociale link met het compromis
en het politieke begrip van de belangen en waarden van alle groepen van de samen-
leving. In aansluiting daarop leidt het gemeenschappelijk zoeken naar oplossingen,
nieuwe sociale experimenten, nieuwe economische schema’s voor inschakeling in
of beheer van de economie, met de compliciteit van de nationale, regionale of loka-
le overheden, die samenwerken om de sociale cohesie te bevorderen, tot sterkere
sociale banden, stabielere sociale betrekkingen en meer vertrouwen, stuk voor stuk ele-
menten die onmisbaar zijn voor de ontplooiing van een zo solidair mogelijke economie.

Met deze kijk op de wortels van de sociale cohesie, lijkt het concept “maatschappe-
lijk kapitaal” aantrekkelijk als het wijst op vertrouwen teweeggebracht door de
sociale band die ontstaat dankzij relevante, door netwerkacties gestructureerde ini-
tiatieven om de oorzaken van de uitsluiting te begrijpen, initiatieven die uitgaan van
de overheid, de vrijwilligerssector en de ondernemingen, deze laatste elk met hun
eigen visie over sociale verantwoordelijkheid. Het concept kan gelden als een tus-
senliggende doelstelling vooraleer een einddoelstelling – zoals inclusie – wordt
bereikt. De overheid, de ondernemingen, de sociale economie en zelfs de individu-
en die kiezen voor sociale creativiteit, hebben er, volgens de politieke filosofie of
sociologie die het concept maatschappelijk kapitaal ontgint, stuk voor stuk belang
bij om dat vertrouwensklimaat te scheppen dat voortvloeit uit deze vrije, maar
gecoördineerde initiatieven. Dit vertrouwensklimaat ligt aan de basis van de sociale
cohesie, omdat het een aansporing is tot samenwerking. Ze hebben er allemaal

(22) Orsenna, E., Voyage aux pays du coton. Petit précis de la mondialisation, Fayard (Le livre de
poche), 2006.
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belang bij om het te verrijken en het in stand te houden, want er wordt op geen
enkele manier schade toegebracht aan de vrijheid die eenieder heeft om zijn eigen
institutionele en persoonlijke logica voort te zetten. Dit leidt tot een collectief resul-
taat indien de partners desalniettemin proberen om samen te werken (subsidiariteit,
autonomie, participatie en partnership) en samen te strijden voor een gemeen-
schappelijk belang (23).

Het praktische en duurzame belang van deze benadering lijkt echter af te hangen
van de oordeelkundige omkadering die in voorkomend geval wordt geleverd door
de wet of een publieke instelling of overheidsstructuur voor begeleiding of coördi-
natie van de interventies, met name op regionaal of subregionaal niveau, met de
bedoeling de benadering op lokaal niveau toe te passen. Om lokale partnerships te
creëren is het noodzakelijk dat de actoren zich in de buurt bevinden. Deze structuur
moet in de hand werken dat het overheidsbeleid gedragsnormen kan creëren en
vertrouwen kan scheppen door toedoen van beleidsprogramma’s en financieringen
en door duidelijker afgebakende taken en verantwoordelijkheden. Dit is vaak zelfs
een voorwaarde om bij de financieringen concurrentie te voorkomen. Precies op
dat vlak wordt de duurzaamheid van de projecten aangesproken of moet deze door
stabiele meerjaarlijkse financiële plannen worden geconsolideerd.

3.2. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL: VERWATERING VAN DE POLITIEKE VERANTWOOR-
DELIJKHEDEN? OF TOE-EIGENING VAN DE PROJECTEN?
Kritiek op deze benadering mag evenwel niet worden genegeerd. Volgens deze kri-
tiek is het concept maatschappelijk kapitaal een nieuwe drager van neoliberalisme.
Het zou tot doel hebben, de verantwoordelijkheden van de overheid in te dijken en
individuele verantwoordelijkheden en – meer doeltreffende? – initiatieven aan te
moedigen van ongebruikelijke partners of van andere betrokken partijen die in staat
zijn om die verantwoordelijkheden op zich te nemen die door de overheid zouden
worden onderschat. Vertrouwen zou een product van de burgermaatschappij zijn
geworden en geen gevolg van de handelingen van de staat. Tegelijkertijd zou een
resultatencultuur het halen ten koste van de inachtneming van rechten en beginse-
len, zoals het gelijkheidsbeginsel. Dit is echter een impasse: een groter vertrouwen
veronderstelt een grotere gelijkheid in rechte tussen de burgers en bij de voorwaar-
den voor toegang tot de sociale rechten (24).
Naar mijn mening moet deze interpretatie in de te bestuderen contexten worden
gecontroleerd en afgewogen, maar in afwachting mogen we, wegens het politieke
belang, de bijdrage van nieuwe initiatieven – en afwijkend van vaste schema’s – aan 

(23) Raadpleeg het interessante onderzoek dat door de Europese Stichting tot verbetering van de
levens- en arbeidsomstandigheden in Dublin werd gerealiseerd, Regional social capital in Europe,
Dublin, 2005.
(24) Lees de bijdrage van Jacques Donzelot (Parijs X Nanterre), Cohésion sociale et dignité humaine,
in Dillens, A.M. en Van Meenen, B. (onder de leiding van), La Dignité aujourd’hui, Facultés universi-
taires St Louis, Brussel, 2007.
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de sociale cohesie en wederopleving van bijvoorbeeld steden of gewesten met een
twijfelachtige toekomst niet verwaarlozen. Uit de genoemde studie van Dublin blijkt
immers dat het maatschappelijk kapitaal in sommige gewesten werd ervaren als “an
instrument of policy for empowerment and social support” (25).

3.3. KRITISCHE BESPREKING VAN DE OCM SOCIALE INSLUITING TEN OPZICHTE VAN
HET CONCEPT MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL
Een van de doelstellingen van de communautaire beleidsactie bestaat er net in om te
komen tot een zo groot mogelijke mobilisering van de beschikbare tussenkomende
partijen ten gunste van een meer op inclusie gerichte samenleving. Volgens een
tweejaarlijkse beoordeling van de beleidsinitiatieven – gebaseerd op gemeenschap-
pelijke doelstellingen hiervoor, op indicatoren die hiervoor gemeenschappelijk wer-
den gemaakt, en vooral op rapporten van regeringen – is de communautaire coördi-
natiemethode voor sociale insluiting wel open omdat er bij deze samenwerking
rekening wordt gehouden met de betrokkenheid van niet-overheidsactoren en er
ook een plaatsje wordt voorbehouden voor mensen die met armoede worden
geconfronteerd (26). De OCM zou op die manier de voorkeur geven aan benaderin-
gen die maatschappelijk kapitaal teweegbrengen. Eerst worden ze aanbevolen als
een middel waarin moet worden geïnvesteerd (zie het advies van het Comité voor
de werkgelegenheid, waarnaar in het begin van het artikel reeds werd verwezen).
Het onderzoek voor de stichting van Dublin toont echter dat “maatschappelijk kapi-
taal” wordt beschouwd als een begrip dat in sommige streken meer dan in andere
bijzonder relevant is. Het is maar doeltreffend als men er vertrouwd mee geraakt en
men zich bewust is van de doelstelling ervan in de context waarin het moet worden
gemeten. Alleen onder die voorwaarden leidt het tot meetbare positieve resultaten
van economische en sociale ontwikkeling.

In deze theoretische context, die reeds werd toegepast, beschouw ik de volgende
aspecten van de OCM sociale insluiting als positief: ze stimuleert de actoren en
bevordert de conceptie en omschakeling van relevante beleidsinitiatieven; “Europa
heeft er veel baat bij om zich te laten doordringen van de kwesties van de maat-
schappelijke groepen en associaties en hun andere manier van aan politiek doen”
(27); de OCM identificeert goede praktijken die bijdragen tot een gemoderniseerd

(25) Het hoger genoemde onderzoek bespreekt het dossier in een specifieke regio en stelt zelfs dat
“de terughoudendheid van de politici of overheidsbestuurders om vernieuwing te aanvaarden, leidt
tot moeilijkheden bij de toe-eigening van het concept maatschappelijk kapitaal, want ze wekt arg-
waan op” (ten overstaan van de actoren of de methodes).
(26) Deze methode voor de beoordeling van gecoördineerde en globale nationale beleidsinitiatieven,
met deze bedoeling deze in overleg met de betrokken personen te herzien, is een toepassing van de
werkmethode die in het herziene Europees sociaal handvest, artikel 30, naar voren wordt geschoven.
Toch aarzelen veel lidstaten nog om dit artikel te ratificeren. Een bredere ratificatie zou een duurza-
mer teken zijn van hun reële politieke wil.
(27) Vignon, J., directeur van de Europese Commissie, tijdens de hoger genoemde conferentie in
Brussel, op 31 januari 2008.
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sociaal model en die in een volgende fase zouden kunnen worden gekapitaliseerd in
naam van de toegang tot de rechten. De link tussen deze praktijken en beleidsinitia-
tieven en het Europees sociaal project blijft bestaan. 
Deze belangstelling voor de methode en haar doelstellingen ontslaat ons weliswaar
niet van een kritische bespreking ervan. De heftigste critici, diegene die zich bij
deze methode voor de beoordeling van beleidsinitiatieven het minst goed voelen,
hekelen de bureaucratische aanpak, de toverformules zonder toekomst (28) in de
gezamenlijke verslagen van de Commissie, de lidstaten en de Raad en ze zouden
Europa er zelfs van verdenken slechte bedoelingen te hebben. Maar wat betreuren
ze dan? Dat de benadering minder klassiek “communautair” en dus regelgevend is?

Ik hecht meer waarde aan de kritiek van oordeelkundige waarnemers die zich
bekommeren om het feit dat te veel klemtoon wordt gelegd op beleidsinitiatieven
vóór groei en werkgelegenheid en ten koste van de sociale cohesie. Nu, de drie
doelstellingen stonden centraal in de strategie van Lissabon. De Commissie wapent
zich ertegen – en daar neem ik nota van – door het aantal initiatieven met impact op
de sociale cohesie te verhogen: de integratie van migrerende werknemers, de inte-
gratie van personen die van de arbeidsmarkt werden verwijderd, de hervorming van
de socialebeschermingssystemen, waaronder de pensioenen en de gezondheids-
zorg. Maar de kritiek neemt nog toe, want de Raad lijkt geen duidelijke koersen te
bepalen die buiten de kringen van ingewijden ook begrijpelijk zijn.

Wat voor realistische governance tegenwoordig echt belangrijk is, is het feit dat
alles wat valt onder, enerzijds, uitwisselingen, debatten en experimenten en, ander-
zijds, consolidering door het recht, fijner moet worden uitgewerkt zodra zich, ter
ondersteuning van de ervaring met open coördinatie, een consensus aftekent over
een beleidsaanpak die in het communautaire recht zou moeten worden gevalideerd.
Deze validatie kan echter alleen worden gestimuleerd als het voorwerp ervan een
juridische basis heeft in het verdrag en als het communautaire recht, door dit te
doen, kan bijdragen tot de verankering van de geschikte beleidsinitiatieven van de
staten in de grondrechten.

Ik beschouw het als positief dat Europa zijn essentiële internemarktproject niet ver-
der wil ontwikkelen, want “niemand houdt ervan”, zoals gewezen voorzitter Delors
zei, zonder zich te vergewissen van de sociale cohesie in Europa, binnen de Europe-
se grenzen en binnen de grenzen van de lidstaten. De Europese sociale agenda
omvat ook een grensoverschrijdende dimensie. De hele wereld kijkt toe hoe we
hiermee bezig zijn (denk maar aan de seminaries over sociale cohesie, gebaseerd op
de Europese experimenten, tussen de Europese Unie en China, met Latijns-Amerika):
is dat omdat iedereen een cynisch neoliberalisme zou willen voeren dat gewoon 

(28) La stratégie aurait peu d’échos dans les Etats membres (De strategie zou in de lidstaten weinig
weerklank vinden) (Vignon, J., hoger genoemd).
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op de marktlogica is afgestemd? De hele wereld heeft sociale cohesie broodnodig.
Zelfs in China streeft men naar een maatschappelijke orde die “als enige de ontwik-
keling mogelijk maakt” (Orsenna, E.).

CONCLUSIE

Ik meen dan ook dat het in de eerste plaats, in naam van de democratie en in het
communautaire recht, gerechtvaardigd is dat verschillende bestuurs- en bevoegd-
heidsniveaus elkaar steunen in het kader van hun verantwoordelijkheden om de
doelstelling “sociale inclusie” in de kern van het Europees sociaal model kracht bij
te zetten. Wat voor sociale cohesie, waarvan sociale insluiting deel uitmaakt, het
belangrijkst is, is het feit dat een sociale link wordt gelegd, dat mensen uit de uitslui-
ting en armoede worden gehaald en dat zelfs de experimentele beleidsinitiatieven
en praktijken bijdragen tot de grondrechten en het respect voor de menselijke waar-
digheid. “Uitsluiting is het omgekeerde van erkenning van de waardigheid” (29). We
mogen niet vergeten dat dit begrip, dit beginsel, dit recht zelfs, in de betekenis van
het Handvest over de grondrechten (bevestigd door het nieuwe verdrag van Lis-
sabon) soms door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen werd inge-
roepen om een fundamentele vrijheid van de interne markt te beperken (30). Bijge-
volg kan de menselijke waardigheid worden ingeroepen om ervoor te zorgen dat
zelfs de Europese Unie dringend rekening houdt met een aantal uitdagingen: sociaal
isolement, gevaar voor te zware schuldenlast, werkloosheid, armoede, sociale inte-
gratie. Zo blijkt het begrip maatschappelijk kapitaal interessant te zijn om het subsi-
diariteitsbeginsel, de taak van Europa en alle niveaus van politieke verantwoordelijk-
heid te verzoenen in een grotere politieke consensus over de wijze om deze uitda-
gingen aan te gaan.

Als Europa met andere woorden deze problemen begint aan te pakken volgens de
open coördinatiemethode, zullen we haar dat dan verwijten? Zou deze methode
plots worden beschouwd als zijnde te traag, te weinig resultaatgericht naar wetge-
ving en beleid? De kernboodschappen die door de ministers moeten worden goed-
gekeurd, zijn bestemd voor alle ontvangende partijen in de contexten waarin ze tus-
senbeide komen. Als het erom gaat om uit de impasses van lokaal en nationaal
niveau te geraken en de sociale vernieuwing te bevorderen, dan is de OCM een zeer
nuttig governancemiddel. Als het erom gaat alle aspecten van het sociaal beleid te
vergelijken met de logica van de interne markt, dan heeft het een destabiliserend
effect en leidt dat ontegenzeglijk tot juridische onzekerheid.

Ten tweede heeft de Europese Unie er alle belang bij om de klemtoon te leggen op
haar initiatieven die een impact kunnen hebben op de sociale cohesie van de Euro-
pese samenlevingen, doordat ze het nationale beleid stimuleren, en daarbij het

(29) B. Geremek, reeds hogerop genoemd.
(30) Arrest-OMEGA van 14 oktober 2004 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen,
zaak C-36/02.
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subsidiariteitsbeginsel in acht nemen, en doordat ze verschillende kwesties – met
name sociale insluiting en armoede – aankaarten in een context van kritische uitwis-
seling met de regeringen over de doeltreffendheid van hun sociaal beleid. Op die
manier draagt de EU ertoe bij dat het Europees sociaal model wordt uitgebreid,
draagt ze ertoe bij dat de gecoördineerde inspanningen die in het kader van de stra-
tegie van Lissabon worden geleverd, met elkaar in evenwicht worden gebracht, en
creëert ze een politiek kapitaal van vertrouwen tussen de Unie en de burgers waaraan
ze blijkbaar veel behoefte heeft, wanneer de volksraadplegingen over de verdragen, die
nochtans over vorderingen voor het sociaal beleid beslisten, worden gedecodeerd.

In afwachting dat er meer klaarheid komt over de doelstellingen van de Commissie
en het Hof van Justitie, beseften de staats- en regeringshoofden dat de hervormingen
inzake sociale inclusie niet uitsluitend binnen hun actiedomein liggen. Daarom
deden ze een oproep aan iedereen, bevolen ze een toe-eigening van voor alle partij-
en gemeenschappelijke doelstellingen aan en vroegen ze om geschikte partnerships.
In zekere zin kan Europa ook bijdragen tot een “maatschappelijk kapitaal” dat uit
vernieuwende experimenten voortspruit.

(Vertaling)
__________
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INLEIDING

België wordt, net zoals andere Europese landen, geconfronteerd met een opmerkelij-
ke demografische evolutie. Volgens de demografische vooruitberekeningen voor
2007-2060 stijgt de levensverwachting niet alleen, maar neemt vooral ook het per-
centage van 60-plussers toe. In deze leeftijdscategorie stijgt ook nog eens het aantal
80-plussers (federaal Planbureau, 2008). Verslagen over tendensen in de gezondheid
bij de oudste bevolkingsgroepen maken geen gewag van een consistent patroon in
de industrielanden. In de discussies over de gevolgen voor de samenleving worden
stijgende levensverwachting en dalend sterftecijfer bij de ouderen gekoppeld aan de
onzekerheid over hoe zwaar de morbiditeit in de toekomst zal doorwegen. De druk
van de morbiditeit is het gevolg van een complexe wisselwerking tussen de verde-
ling van de leeftijd waarop men ziek wordt, de prevalentie en in het bijzonder de
ernst van de gezondheidsproblemen en de uitstroomratio (door mortaliteit of gene-
zing). Indien gezondheidsproblemen, morbiditeit of handicap sneller naar een later
tijdstip in het leven verschuiven dan dat de levensverwachting stijgt, dan zal de
cumulatieve morbiditeit afnemen, zoals wordt gesuggereerd door het “model voor
compressie van morbiditeit” van Fries (Fries, 1980; Fries, 2003). Expansie van morbi-
diteit (Gruenberg, 1977) is het pessimistische, omgekeerde model. Dit model gaat
ervan uit dat de stijgende levensverwachting grotendeels het gevolg is van het feit
dat zieken en personen met een handicap langer in leven worden gehouden dankzij
de vooruitgang van de medische technologie, en niet zozeer van een daling van de
morbiditeit. Dit betekent dat het aantal jaren in ongezondheid stijgt. Manton (Man-
ton, 1982) stelt een derde scenario voor, dat van het “dynamische evenwicht”, waar-
bij de stijgende morbiditeit wordt gecompenseerd door een daling van de ernst van
de morbiditeit.

Omdat tegenovergestelde tendensen naast elkaar bestaan (Robine et al., 2002),
werd gesuggereerd dat de verschillende paradigma’s over de evolutie van de volks-
gezondheid met elkaar kunnen worden verzoend als onderdeel van één enkele, alge-
mene theorie. Het gaat immers om verschillende fasen van eenzelfde epidemiologi-
sche transitie (Robine en Michel, 2004).
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Simulatiemodellen leren ons dat interventies met een vergelijkbare verbetering van
de prevalentie van morbiditeit (indicator voor gezond ouder worden), maar met een
verschillende verbetering van de sterftecijfers, samengaan met een verschillende
winst aan totale levensverwachting en verschillende wijzigingen in de levensjaren
met of zonder morbiditeit (Nusselder en Peeters, 2006). Omdat we geen duidelijk
beeld krijgen als alleen de tendensen in de prevalentie van ongezondheid worden
bestudeerd (Lafortune et al., 2007), is er nood aan metingen die informatie over
zowel sterftecijfer als morbiditeit opleveren. Alleen zo kunnen we de evolutie van
de gezondheid beter begrijpen en vooral een onderscheid maken tussen compres-
sie, expansie en dynamisch evenwicht.

In deze bijdrage willen we de tendensen beoordelen van indicatoren voor gezond-
heidsverwachting in België tussen 1997 en 2004 en dat voor verschillende gezond-
heidsdomeinen: 1) ervaren gezondheid, 2) chronische morbiditeit, 3) comorbiditeit,
4) invaliditeit en 5) activiteitsbeperkingen. Die vijf gezondheidsdomeinen dekken
samen ruimschoots de vele facetten van het invaliditeitsproces (Verbrugge en Jette,
1994) en verschillende aspecten van gezond ouder worden. De indicatoren voor
gezondheidsverwachting – 1) levensverwachting in goed ervaren gezondheid, 2)
levensverwachting zonder chronische morbiditeit, 3) levensverwachting zonder
ziektecluster, met minstens één ziektecluster of met comorbiditeit, 4) levensver-
wachting zonder invaliditeit, met matige en ernstige invaliditeit en 5) levensver-
wachting zonder activiteitsbeperkingen, met matige en ernstige activiteitsbeperkin-
gen – worden per geslacht berekend op de leeftijd van 15, 65 en 80 jaar. Als we de
wisselwerkingen van het sterftecijfer met verschillende gezondheidsdomeinen
bestuderen, krijgen we een holistisch beeld aan de hand waarvan we de dynamiek
van de volksgezondheid kunnen begrijpen en de multidimensionaliteit van gezond-
heid kunnen vatten (Myers et al., 2003). 
Ervaren gezondheid is een zeer ruim concept dat tal van aspecten van levenskwali-
teit inhoudt. Dit domein overlapt gedeeltelijk de andere gezondheidsindicatoren
maar omvat ook verschillende gezondheidstoestanden die niet door andere gezond-
heidsindicatoren zijn gedekt zoals niet-gediagnosticeerde ziekten of depressie.
Gezondheid van de bevolking gemeten aan de hand van een eenvoudige vraag is
gemakkelijk te gebruiken en te interpreteren. Slecht ervaren gezondheid is een
goede predictor van sterfte en hospitalisatie (DeSalvo et al., 2006).
Een andere gemakkelijk te hanteren vraag peilt bij de respondenten naar de aanwe-
zigheid van een chronische ziekte. Ze geeft aanvullende subjectieve informatie en
verschilt dan ook van de indicator die gebaseerd is op de aanwezigheid van één of
meerdere ziekteclusters in de voorbije 12 maanden. Deze laatste is een objectiveer-
bare maat die toelaat om de ernst van de morbiditeit te bepalen en aan het aantal
aanwezige ziekteclusters. Beide indicatoren zijn van groot belang om de mobilisatie
van de gezondheidszorgsector in te schatten.
Chronische aandoeningen kunnen aanleiding geven tot functiebeperkingen. Inva-
liditeit ten gevolge van chronische aandoeningen die aanleiding geeft tot beperkin-
gen in de dagelijkse activiteiten, is de meest rechtstreekse en relevante indicator
voor de vraag naar langetermijnzorg. De invoering van een graad van ernst geeft bij-
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komende informatie. Zelfs in geval van compressie van morbiditeit kan de invalidi-
teit die wel nog voorkomt toch ernstigere vormen aannemen. Het is informatie die
niet alleen toelaat om de evolutie van de volksgezondheid beter te begrijpen, maar
die ook belangrijk is voor het gezondheidszorgbeleid en de gezondheidszorgplan-
ning van de overheid. Volgens de International Classification of Functioning, Disabi-
lity and Health (ICF) vallen activiteitsbeperkingen, net als aftakeling en participatie-
beperkingen, onder het koepelconcept “invaliditeit” (2001).
Om de zelfredzaamheid te beoordelen, wordt zowel rekening gehouden met de zelf-
zorg (activiteiten van het dagelijks leven (ADL)), de mobiliteit als met de sensoriële
functies.

Het feit dat in dit artikel de klemtoon ligt op de oudere leeftijdsgroepen is gerecht-
vaardigd. Deze subgroep van de bevolking kent de meest uitgesproken daling in
sterftecijfer en is gevoeliger voor wijzigingen in morbiditeit. Om de tekst leesbaar-
der te maken, wordt voor de gedetailleerde beschrijving van de gegevens de nadruk
gelegd op de ervaring van 65- en 80-jarigen. De gedetailleerde resultaten voor 15-
jarigen werden als bijlage opgenomen.

1. METHODES

De levensverwachting in een bepaalde gezondheidstoestand – bv. de levens-
verwachting zonder invaliditeit of de levensverwachting met invaliditeit – wordt
gedefinieerd als het gemiddelde aantal jaren dat een persoon van een zekere leeftijd
verwacht wordt te leven in die bepaalde gezondheidstoestand. Deze gezondheids-
verwachtingen worden berekend aan de hand van twee types van gegevens. Met
gegevens over het sterftecijfer kan de totale levensverwachting worden geraamd.
Gegevens over de prevalentie van verschillende gezondheidstoestanden worden
gecombineerd met de sterftetafel om te schatten hoeveel jaren een persoon in die
verschillende gezondheidstoestanden leeft.

De gegevens over het sterftecijfer voor de jaren 1997, 2001 en 2004 zijn afkomstig
van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI). De infor-
matie werd verstrekt in de vorm van 1-jaar-sterftetafels, te beginnen bij de leeftijd 0
en met als laatste afsluitingsjaar de leeftijd van 105 jaar. De sterftetafels zijn opge-
splitst per geslacht. De sterftetafel werd omgezet in een beknopte tabel met inter-
vallen van 5 jaar en een laatste interval dat begint op de leeftijd van 100 jaar. De
variantie van de levensverwachting en de betrouwbaarheidsintervals (BI) van 95%
werden geschat (Chiang, 1984).

De informatie per leeftijd en geslacht over de gezondheidstoestand is afkomstig uit
de Gezondheidsenquête door middel van Interview (HIS) van 1997, 2001 en 2004
(1). De methodologische benadering van het onderzoek bleef ongewijzigd tussen de

(1) http://www.iph.fgov.zijn/epidemie/epien/inhoudsopgave4.htm (zie protocol).
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verschillende onderzoeken. In 2004 waren de bevolkingsgroep van de 65- tot 84-
jarigen en die van de 85-plussers overbemonsterd. Het Rijksregister werd gebruikt
als steekproefkader om via een getrapte steekproef een deel van de Belgische bevol-
king te selecteren (Van Oyen et al., 1997). Het aantal 65-plussers bedroeg in de 3
onderzoeken respectievelijk 1.787, 2.153 en 3.594. Personen die in een verpleeg-
huis verblijven, zijn moeilijker te bereiken. In het onderzoek van 2004 werden extra
inspanningen gedaan om deze mensen te bereiken. Dit zou gevolgen kunnen heb-
ben voor de raming van de prevalentie van aandoeningen. Daarom hebben we ana-
lyses gemaakt met inbegrip van en met uitsluiting van de bevolking in de verpleeg-
huizen (n=26 (1997), n=31 (2001) en n=345 (2004)). Alleen de resultaten van de
totale bevolking zijn weergegeven, omdat in- of uitsluiting van de bevolking in de
verpleeghuizen in de analyses geen invloed had op de conclusies.

2. GEZONDHEIDSDOMEINEN

De indicator van ervaren gezondheid is gebaseerd op een reductie van de vijf ant-
woordmogelijkheden op de standaardvraag: “Hoe is uw algemene gezondheidstoe-
stand?” naar twee groepen: diegenen die hun gezondheid als zeer goed of goed
omschrijven en diegenen die verklaren in matige, slechte of zeer slechte gezond-
heid te verkeren (de Bruin et al.,1996).

De prevalentie van chronische morbiditeit werd beoordeeld aan de hand van de vol-
gende vraag:
“Hebt u een of meerdere langdurige ziekten, langdurige aandoeningen of handi-
caps?” Ja/nee.

Het antwoord op deze vraag werd gebruikt samen met het antwoord op de volgen-
de vraag, die erop gericht was om de invaliditeit te definiëren:
“Bent u vanwege deze ziekte(n), aandoening(en) of handicap(s) belemmerd in
uw dagelijkse bezigheden?” Voortdurend/ af en toe/ zelden of nooit.
De antwoordcategorieën “voortdurend”, “af en toe” en “zelden of nooit” worden
respectievelijk als “ernstig beperkt”, “matig beperkt” of “zonder beperkingen”
beschouwd. De laatste groep wordt dus samengevoegd met wie aangeeft niet te lij-
den aan langdurige morbiditeit.
De geïnterviewden werd gevraagd of ze tijdens de 12 maanden die aan de ondervra-
ging voorafgingen, een specifieke ziekte of aandoening hadden gekend. De aandoe-
ningen zijn gegroepeerd in 6 clusters van belangrijke chronische aandoeningen
(Picavet en Van den Bos, 1997): hartaandoeningen (hartinfarct en ernstige hartpro-
blemen), ademhalingsziekten (astma, chronische bronchitis, chronische obstructie-
ve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), musculoskeletale aandoe-
ningen (langdurige – minstens 3 maanden durende – rugpijn, hernia, artrose van de
knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vormen
van chronische gewrichtsontsteking), kankers, neurologische aandoeningen (epilep-
sie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes. We maken een onder-
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scheid tussen wie geen aandoening heeft, bij wie één enkele ziektecluster voorkomt
en bij wie twee of meer ziekteclusters voorkomen. In dit laatste geval spreken we
van comorbiditeit.

De activiteitsbeperkingen werden geklasseerd op basis van 7 ADL-functies (in en uit
het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen,
eten, naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en twee zintuiglijke functies (zien
en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geënquêteerde voor
ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met
de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat mobiliteit betreft, zijn de grenswaar-
den maximum slechts 200 meter (matige beperkingen) of slechts enkele stappen
(ernstige beperkingen) kunnen doen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld vol-
gens de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen respectievelijk op
een afstand van 4 meter (matig) en van 1 meter (ernstig). Het gehoor wordt
beschouwd als slecht wanneer de geënquêteerde een tv-programma alleen kan vol-
gen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is (matig), of het hele-
maal niet kan volgen (ernstig).

Aan de hand van de prevalentiegegevens werden verschillende indicatoren voor
gezondheidsverwachting (tabel 1) geraamd. Alle gezondheidsverwachtingen wer-
den berekend volgens de Sullivanmethode (Jagger et al., 2007; Sullivan, 1971). Het
gedeelte van de variantie dat aan de sterftecijfergegevens te wijten is, werd gene-
geerd bij de raming van de variantie in gezondheidsverwachting (Mathers, 1991).
De jaarlijkse verandering in levensverwachting en in gezondheidsverwachting werd
geschat door middel van een gewogen lineaire regressiemodel. Per geslacht en voor
de leeftijd 15- en 65-jarigen en 80-plussers werd een afzonderlijk regressiemodel
gemaakt voor elk van de verschillende gezondheidsverwachtingen. De wegingen
werden gedefinieerd als het omgekeerde van de variantie van de geschatte gezond-
heidsverwachting (Mathers en Robine, 1997). Verder werd per leeftijd de likeli-
hood-ratio-toets gebruikt om twee hiërarchische modellen – geslacht en jaar (model
1) en geslacht, jaar en interactieterm “geslacht*jaar” (model 2) – met elkaar te verge-
lijken om op die manier in de levensverwachting en gezondheidsverwachting een
mogelijke verschillende tendens per geslacht te identificeren. Aangezien er in de tijd
slechts drie waarnemingspunten zijn, kunnen we alleen uitgaan van een louter line-
aire verhouding tussen levensverwachting en gezondheidsverwachting (afhankelijke
variabele) en kalendertijd.

De operationalisering van de relatie tussen morbiditeit, sterftecijfer en de gezond-
heid van een populatie in termen van één van de drie scenario’s (compressie,
expansie en dynamisch evenwicht) is complex, vooral omdat oorspronkelijk de
hypothese van compressie van morbiditeit werd gedefinieerd in de veronderstelling
dat de mens een vaste levensduur heeft (Fries, 1980). Alleen onder deze voorwaarde
houdt een stijging van de levensverwachting in goede gezondheid automatisch een
daling van de verwachte levensjaren in ongezondheid in. Deze operationalisering is
het onderwerp geweest van vele discussies binnen REVES (een internationaal
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netwerk van onderzoekers aangaande gezondheidsverwachtingen (www.reves.net))
(Robine et al., 1987; Robine en Mathers, 1993; Robine, 2002). Door alleen de indica-
tor voor een positieve gezondheidsverwachting te evalueren, kan de beoordeling van
de veranderingen in de gezondheid van populaties te optimistisch zijn. Zo kan een
toename in levensverwachting en levensverwachting in goede gezondheid gepaard
gaan met een constante, een stijgende of een dalende levensverwachting in onge-
zondheid. Bijgevolg moet men de “volledige” gezondheidsverwachting in beschou-
wing nemen, met inbegrip van zowel “gezonde” jaren als jaren met verschillende
ernst van “ongezond” zijn (Mathers et al., 1994). In dit artikel gebruiken we de door
Nusselder voorgestelde classificatie (Nusselder, 1998; Nusselder, 2003). Deze classifi-
catie maakt een onderscheid tussen absolute en relatieve compressie en tussen abso-
lute en relatieve expansie. De relatieve meting of de verandering van het percentage
van de levensduur in gezondheid geeft informatie over hoe de toename in levensjaren
zich verdeelt over jaren in gezonde en jaren in ongezonde toestand. Aangezien de
levensverwachting in België toeneemt, werd de gebruikte classificatie beperkt tot dit
specifieke geval (tabel 2). We nemen aan dat er sprake is van een dynamisch even-
wicht wanneer expansie die gepaard gaat met een verschuiving van meer naar minder
ongezonde levensjaren wordt geobserveerd (Robine et al., 2002). Om die reden
wordt tevens een kwalitatieve beschrijving gegeven van de richting van de verande-
ring in de verdeling van de ernst over de verschillende niveaus van ongezondheid.

3. RESULTATEN

3.1. PREVALENTIE
De evolutie van de prevalentie van de gezondheidstoestanden in de leeftijdscatego-
rie van de 65-plussers is per geslacht samengevat in tabel 3 en figuur 1 (zie ook bijla-
ge 3). De prevalentiecijfers zijn volgens leeftijd gestandaardiseerd op basis van de
Europese referentiebevolking. Het percentage ouderen dat zich in goede gezond-
heid voelt, steeg zowel bij de mannen als bij de vrouwen, maar het verschil is statis-
tisch niet significant. Het percentage mensen zonder chronische morbiditeit stijgt
aanzienlijk. Evenzo wordt een noemenswaardige stijging vastgesteld van het percen-
tage mannen zonder ziektecluster; de prevalentie van één ziektecluster is opmerke-
lijk gedaald en er is een lichte daling van de prevalentie van comorbiditeit. Bij vrou-
wen is er geen statistisch significante evolutie wat de aanwezigheid van ziekteclus-
ters betreft, maar stijgt de aanwezigheid van één enkele cluster ten nadele van de
prevalentie van comorbiditeit.
De toename in het percentage mannen en vrouwen zonder invaliditeit is significant,
hoewel de stijging bij de mannen aanzienlijker is. Voor beide geslachten daalt de pre-
valentie van matige en ernstige invaliditeit, maar alleen voor matige invaliditeit wordt
bij de mannen een significant verschil waargenomen. De stijging van het percentage
ouderen zonder activiteitsbeperkingen is niet significant. Er is een verschuiving van
het niveau van ernst, met een substantiële en statistisch significante daling van de pre-
valentie van matige beperkingen en een kleinere daling van de prevalentie van ernsti-
ge beperkingen.
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TABEL 3: PREVALENTIE GESTANDAARDISEERD VOLGENS LEEFTIJD# VAN ALS GOED ERVAREN
GEZONDHEID, ONTBREKEN VAN CHRONISCHE MORBIDITEIT, CHRONISCHE ZIEKTECLUSTERS*,
INVALIDITEIT EN ACTIVITEITSBEPERKINGEN§ VAN 65-PLUSSERS, BELGIE, 1997-2004
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Mannen Vrouwen 

Prevalentie 95 BI Prevalentie 95 BI 

Als goed ervaren gezondheid  1997 56,18 (52,45-59,90)§ 49,91 (46,65-53,17) 

2001 55,25 (51,94-58,56) 49,49 (46,49-52,50) 

2004 60,11 (57,24-62,98) 53,06 (50,39-55,73) 

Geen chronische morbiditeit 1997 44,06 (40,48-47,63) 49,09 (45,99-52,18) 

2001 47,50 (44,31-50,70) 48,16 (45,32-51,00) 

2004 54,71 (52,01-57,41) 55,66 (53,22-58,10) 

Chronische ziekteclusters* 

Geen ziektecluster 1997 31,79 (28,49-35,09) 31,82 (28,94-34,70) 

2001 35,43 (32,27-38,58) 29,76 (27,11-32,42) 

2004 40,12 (37,38-42,85) 33,50 (31,08-35,93) 

Eén ziektecluster 1997 41,80 (38,25-45,35) 40,00 (36,96-43,03) 

2001 38,85 (35,70-42,00) 45,20 (42,30-48,09) 

2004 35,21 (32,54-37,88) 42,33 (39,81-44,85) 

Comorbiditeit 1997 26,41 (23,24-29,58) 28,30 (25,50-31,09) 

2001 25,63 (22,84-28,42) 25,04 (22,58-27,49) 

2004 24,63 (22,27-27,00) 24,15 (22,05-26,26) 

Invaliditeit 

Geen invaliditeit 1997 57,94 (54,38-61,50) 59,85 (56,82-62,88) 

2001 61,13 (58,02-64,25) 57,83 (55,05-60,60) 

2004 66,96 (64,44-69,49) 64,93 (62,61-67,25) 

Matige invaliditeit 1997 18,25 (15,51-20,99) 14,38 (12,17-16,58) 

2001 13,89 (11,70-16,09) 15,18 (13,15-17,22) 

2004 13,07 (11,22-14,92) 12,94 (11,27-14,62) 

Ernstige invaliditeit 1997 23,66 (20,65-26,68) 25,70 (23,03-28,37) 

2001 24,89 (22,10-27,67) 27,02 (24,52-29,52) 

2004 20,04 (17,94-22,13) 22,13 (20,17-24,09) 

Activiteitsbeperkingen§

Geen activiteitsbeperkingen 1997 48,49 (44,86-52,12) 44,53 (41,42-47,65) 

2001 50,05 (46,78-53,33) 46,73 (43,89-49,58) 

2004 54,55 (51,83-57,27) 46,27 (43,73-48,81) 

Matige activiteitsbeperkingen 1997 35,83 (32,19-39,47) 34,33 (31,31-37,35) 

2001 31,17 (28,05-34,30) 30,30 (27,60-33,00) 

2004 26,97 (24,48-29,47) 28,95 (26,62-31,29) 

Ernstige activiteitsbeperkingen 1997 15,55 (12,84-18,25) 21,03 (18,51-23,54) 

2001 18,87 (16,36-21,39) 23,08 (20,76-25,39) 

2004 18,40 (16,35-20,45) 24,67 (22,65-26,69) 

*: Referentiestandaard Europese bevolking.
**: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische
obstructieve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, art
van de knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, 
neurologische aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes. 
***: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, e
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de
geënquêteerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan 
uitvoeren. Wat mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen word
beoordeeld volgens de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouw
als slecht wanneer de geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het
helemaal niet kan volgen. 
***: 95% betrouwbaarheidsinterval.

#: Referentiestandaard Europese bevolking.
*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis,
chronische obstructieve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (min-
stens 3 maanden), hernia, artrose van de knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm
van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg,
beroerte) en diabetes.
§: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en
gezicht wassen, eten, naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige
beperkingen zijn er wanneer de geënquêteerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies
alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of
slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld volgens de mate waarin de geënquêteerde iemand
kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht wanneer de geënquêteerde een tv-
programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet kan volgen.
¶: 95% betrouwbaarheidsinterval.



FIGUUR 1A: PREVALENTIE VAN ALS GOED ERVAREN GEZONDHEID, ONTBREKEN VAN CHRONI-
SCHE MORBIDITEIT, CHRONISCHE ZIEKTECLUSTERS*, INVALIDITEIT EN ACTIVITEITSBEPERKINGEN#

VOLGENS LEEFTIJD BIJ MANNEN VAN 65 JAAR EN OUDER, BELGIE, 1997-2004
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*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructieve
longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de knieën,
heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische aandoening
(epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten, naar
het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geënquêteerde
voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat mobiliteit
betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld volgens de mate
waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht wanneer de geënquê-
teerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet kan volgen.



FIGUUR 1B: PREVALENTIE VAN ALS GOED ERVAREN GEZONDHEID, ONTBREKEN VAN CHRONI-
SCHE MORBIDITEIT, CHRONISCHE ZIEKTECLUSTERS*, INVALIDITEIT EN ACTIVITEITSBEPERKINGEN#

VOLGENS LEEFTIJD BIJ MANNEN VAN 65 JAAR EN OUDER, BELGIË, 1997-2004
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*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructieve
longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de knieën,
heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische aandoening
(epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geënquê-
teerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat
mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld volgens
de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht wanneer de
geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet kan volgen.



Figuur 1a, b illustreert de leeftijdsspecifieke prevalentie (leeftijdsgroepen van 5 jaar)
van de verschillende gezondheidstoestanden gerapporteerd door 65-plussers voor
de periode 1997 tot 2004. Gedetailleerde informatie is te vinden in bijlage 3.
De grafieken tonen geen gestadige trend. Onder de 75 jaar is iets meer consistentie
waar te nemen dan boven de 75 jaar. We moeten dus voorzichtig zijn met de inter-
pretatie. Mogelijk is de meting van de gezondheid boven de 75 jaar in 1997 iets te
optimistisch als gevolg van de wijze waarop deze groep in 1997 werd opgenomen
in de steekproef. Een minder waarschijnlijke, maar niet uit te sluiten, alternatieve
hypothese is dat het onregelmatige patroon gedeeltelijk gerelateerd is aan de speci-
fieke samenstelling van cohortes op de verschillende leeftijden.
Met enige voorzichtigheid kunnen we toch een aantal algemene besluiten vastkno-
pen aan de waarnemingen van de verschillende gezondheidstoestanden over de
periode 1997-2004. Niet in alle leeftijdsgroepen is een wezenlijke vooruitgang van
de positieve gezondheidstoestanden merkbaar. Voor chronische ziekten en chroni-
sche ziekteclusters wordt een stijging van het percentage personen in goede
gezondheid, bij mannen, vastgesteld in de leeftijdsgroepen onder de 80 jaar en in de
oudste leeftijdsgroep. Voor invaliditeit werd alleen een verbetering vastgesteld voor
personen onder de 75 en in de oudste leeftijdsgroep. Het percentage van mensen
zonder activiteitsbeperkingen steeg in alle leeftijdsgroepen behalve bij de 75- tot 79-
jarigen. Goed ervaren gezondheid nam alleen toe in de leeftijdsgroepen 65-69 en 80-
84 jaar. Voor de slechte gezondheidstoestanden in het domein van de chronische
ziekteclusters, in het domein van de invaliditeit en in het domein van de activiteits-
beperkingen is er in enkele leeftijdsgroepen een verschuiving naar ernstigere
gezondheidstoestanden. Bij de vrouwen werd een wezenlijke verbetering geconsta-
teerd van de positieve gezondheidstoestanden bij de jongste leeftijdsgroep en dat in
alle domeinen, behalve de activiteitsbeperkingen. In de leeftijdsgroep 70-74 blijft de
verbetering beperkt tot de chronische ziekte en chronische ziekteclusters. In de
oudste leeftijdsgroep daalde de prevalentie van positieve gezondheid in de 5 domei-
nen. Net zoals bij de mannen is er in sommige leeftijdsgroepen een wijziging in de
mate van ernst. Een verschuiving naar een nog ernstiger niveau van slechte gezond-
heid is het opmerkelijkst op het domein van de activiteitsbeperkingen in alle leef-
tijdsgroepen en in de leeftijdsgroep van de 85-plussers in de 3 domeinen.

3.2. GEZONDHEIDSVERWACHTING OP 65 JAAR
De resultaten worden per geslacht weergegeven. In figuur 2 en tabel 4 en 5 worden
alle schattingen (met een betrouwbaarheidsinterval van 95%) weergegeven voor de
drie onderzoeksjaren en voor elk van de indicatoren voor gezondheidsverwachting,
samen met een schatting voor een jaarlijkse wijziging (met p-waarde). Figuur 3
toont het absolute verschil tussen het eerste en het laatste jaar. Tabel 6 geeft een
overzicht van de resultaten volgens de classificatie van tabel 2.
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FIGUUR 2: LEVENSVERWACHTING IN ALS GOED ERVAREN GEZONDHEID, LEVENSVERWACHTING
ZONDER CHRONISCHE MORBIDITEIT, LEVENSVERWACHTING ZONDER ZIEKTECLUSTER*, MET TEN
MINSTE EEN ZIEKTECLUSTER OF MET COMORBIDITEIT, LEVENSVERWACHTING ZONDER INVALIDI-
TEIT, MET MATIGE EN ERNSTIGE INVALIDITEIT EN LEVENSVERWACHTING ZONDER ACTIVITEITSBE-
PERKINGEN#, MET MATIGE EN ERNSTIGE ACTIVITEITSBEPERKINGEN PER GESLACHT BEKEKEN OP DE
LEEFTIJD VAN 65 JAAR, BELGIE, 1997-2004
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*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructieve
longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de knieën,
heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische aandoening
(epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geënquê-
teerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat
mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld volgens
de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht wanneer de
geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet kan volgen.



TABEL 4: TOTALE LEVENSVERWACHTING (LV), LEVENSVERWACHTING IN ALS GOED ERVA-
REN GEZONDHEID (LVGG), LEVENSVERWACHTING ZONDER CHRONISCHE MORBIDITEIT
(LVzCM), LEVENSVERWACHTING ZONDER ZIEKTECLUSTER* (LVzZC), MET MINSTENS EEN
ZIEKTECLUSTER (LVZC) OF MET COMORBIDITEIT (LVCom), LEVENSVERWACHTING ZONDER
INVALIDITEIT (LVzI), MET MATIGE (LVMI) EN MET ERNSTIGE (LVEI) INVALIDITEIT EN LEVENS-
VERWACHTING ZONDER ACTIVITEITSBEPERKINGEN# (LVzAB), MET MATIGE (LVMAB) EN MET
ERNSTIGE (LVEAB) ACTIVITEITSBEPERKINGEN BIJ 65-JARIGE MANNEN, BELGIE, 1997-2004

262

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2008

1997 2001 2004 Jaarlijkse wijziging¶

Jaar % LV Jaar % LV Jaar % LV Coëfficiënt P-waarde 

LV 15,53 16,24 16,79 0,167 0,006 

(15,51-15,55)§ (16,22-16,26) (16,77-16,81) 

Ervaren gezondheid 

LVGG 8,57 55,16 8,68 53,42 9,82 58,46 0,179 0,022 

(7,98-9,16) (8,13-9,22) (9,34-10,29) 

Chronische aandoeningen 

LVzCM 6,83 44,00 7,48 46,07 8,98 53,50 0,296 0,008 

(6,27-7,39) (6,96-8,00) (8,54-9,42) 

Chronische ziekteclusters 

LVzZC 4,89 31,48 5,69 35,02 6,55 39,01 0,223 0,003 

(4,37-5,41) (5,18-6,20) (6,11-6,99) 

LVZC 6,50 41,31 6,11 20,86 5,95 35,31 -0,070 0,241 

(5,94-7,06) (5,61-6,61) (5,52-6,39) 

LVCom 4,14 26,66 4,44 27,35 4,29 25,52 0,021 0,625 

(3,64-4,64) (3,97-4,91) (3,89-4,68) 

Invaliditeit 

LVzI 9,00 57,98 9,69 59,68 10,96 65,28 0,289 0,011 

(8,44-9,56) (9,18-10,21) (10,54-11,38) 

LVMI 2,69 17,32 2,33 14,33 2,25 13,38 -0,070 0,034 

(2,28-3,10) (1,96-2,70) (1,94-2,55) 

LVEI 3,84 24,70 4,22 26,00 3,58 21,34 -0,041 0,457 

(3,35-4,33) (3,76-4,69) (3,22-3,94) 

Activiteitsbeperkingen

LVzAB 7,24 46,61 7,79 47,96 8,61 51,30 0,198 0,121 

(6,67-7,80) (7,27-8,31) (8,17-9,06) 

LVMAB 5,71 36,76 5,16 31,75 4,77 28,42 -0,134 0,013 

(5,13-6,28) (4,65-5,67) (4,36-5,19) 

LVEAB 2,58 16,62 3,29 20,29 3,41 20,28 0,116 0,204 

(2,13-3,03) (2,86-3,73) (3,05-3,76) 

*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructie-
ve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de
knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische
aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geën-
quêteerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren.
Wat mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld
volgens de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht
wanneer de geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet
kan volgen.
¶: Gewogen regressie volgens de kleinstekwadratenmethode.
§: 95% betrouwbaarheidsinterval. 



TABEL 5: TOTALE LEVENSVERWACHTING (LV), LEVENSVERWACHTING IN ALS GOED ERVAREN
GEZONDHEID (LVGG), LEVENSVERWACHTING ZONDER CHRONISCHE MORBIDITEIT (LVzCM),
LEVENSVERWACHTING ZONDER ZIEKTECLUSTER* (LVzZC), MET MINSTENS EEN ZIEKTECLUSTER
(LVZC) OF MET COMORBIDITEIT (LVCom), LEVENSVERWACHTING ZONDER INVALIDITEIT (LVzI), MET
MATIGE (LVMI) EN MET ERNSTIGE (LVEI) INVALIDITEIT EN LEVENSVERWACHTING ZONDER ACTIVI-
TEITSBEPERKINGEN# (LVzAB), MET MATIGE (LVMAB) EN MET ERNSTIGE (LVEAB) ACTIVITEITSBEPERKIN-
GEN BIJ 65-JARIGE VROUWEN, BELGIE, 1997-2004
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1997 2001 2004 Jaarlijkse wijziging¶

Jaar % LV Jaar % LV Jaar % LV Coëfficiënt P-waarde 

LV 19,80 20,23 20,66 0,107 0,022 

(19,78-19,82)§ (20,21-20,25) (20,64-20,68) 

Ervaren gezondheid 

LVGG 9,51 48,03 9,61 47,51 10,34 50,04 0,105 0,300 

(8,84-10,18) (8,97-10,26) (9,82-10,85) 

Chronische aandoeningen 

LVzCM 9,78 49,38 9,23 45,63 10,88 52,67 0,151 0,263 

(9,16-10,40) (8,64-9,82) (10,43-11,34) 

Chronische ziekteclusters 

LVzZC 6,37 32,16 5,58 27,58 6,50 31,44 0,071 0,432 

(5,78-6,95) (5,05-6,11) (6,06-6,93) 

LVZC 7,72 39,00 9,08 44,89 8,70 42,12 0,097 0,131 

(7,11-8,33) (8,48-9,68) (8,24-9,17) 

LVCom 5,71 28,83 5,57 27,53 5,46 26,44 -0,031 0,539 

(5,14-6,28) (5,02-6,11) (5,06-5,87) 

Invaliditeit 

LVzI 11,70 59,08 11,07 54,73 12,71 61,50 0,129 0,353 

(11,09-12,30) (10,48-11,66) (12,26-13,15) 

LVMI 2,60 13,14 3,14 15,53 2,62 12,70 0,007 0,844 

(2,19-3,01) (2,71-3,57) (2,31-2,94) 

LVEI 5,50 27,78 6,02 29,74 5,33 25,81 -0,016 0,857 

(4,95-6,06) (5,46-6,57) (4,94-5,72) 

Activiteitsbeperkingen

LVzAB 7,78 39,28 8,27 40,89 8,14 39,39 0,048 0,485 

(7,19-8,37) (7,72-8,83) (7,69-8,59) 

LVMAB 7,10 35,84 6,21 30,67 6,13 29,67 -0,132 0,251 

(6,48-7,72) (5,65-6,76) (5,69-6,57) 

LVEAB 4,93 24,88 5,75 28,43 6,39 30,94 0,210 0,006 

(4,37-5,48) (5,22-6,28) (5,99-6,79) 

*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstruc-
tieve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van
de knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologi-
sche aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen,
eten, naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de
geënquêteerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uit-
voeren. Wat mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt
beoordeeld volgens de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd
als slecht wanneer de geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het
helemaal niet kan volgen.
¶: Gewogen regressie volgens de kleinstekwadratenmethode.
§: 95% betrouwbaarheidsinterval. 



FIGUUR 3: HET ABSOLUTE VERSCHIL TUSSEN 2004 EN 1997 IN TOTALE LEVENSVERWACHTING, EN
DE INDICATOREN VOOR LEVENSVERWACHTING GEBASEERD OP ERVAREN GEZONDHEID (GOED,
SLECHT), CHRONISCHE MORBIDITEIT (NEE, JA), CHRONISCHE ZIEKTECLUSTERS* (GEEN, EEN, MATI-
GE), COMORBIDITEIT (ERNSTIGE), INVALIDITEIT (GEEN, MATIGE, ERNSTIGE) EN ACTIVITEITSBEPERKIN-
GEN# (GEEN, MATIGE, ERNSTIGE) PER GESLACHT OP DE LEEFTIJD VAN 65 EN 80 JAAR IN BELGIE
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*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructie-
ve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de
knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische
aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geënquê-
teerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat
mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld volgens
de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht wanneer de
geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet kan volgen.
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3.2.1. 65-jarige mannen
Tussen 1997 en 2004 steeg de totale levensverwachting (LV) voor 65-jarige mannen
met 1,26 jaar, van 15,53 tot 16,79 jaar (tabel 4, fig. 2 en fig. 3). Voor alle gezond-
heidsdomeinen, met uitzondering van ervaren gezondheid, was de stijging van de
indicator voor positieve gezondheidsverwachting groter dan de winst in levensver-
wachting. Deze observatie suggereert een absolute compressie. De stijging van het
aantal jaren dat men verwacht in goede gezondheid te leven, bedroeg respectieve-
lijk 2,15, 1,66, 1,96 en 1,37 jaar voor de domeinen chronische morbiditeit, chroni-
sche ziekteclusters, invaliditeit en activiteitsbeperkingen. Voor ervaren gezondheid
was er een evenwicht tussen de absolute compressie en de absolute expansie, aan-
gezien de levensverwachting in goed ervaren gezondheid (+1,25 jaar) in dezelfde
mate is toegenomen als de levensverwachting en er geen verandering was in het
aantal jaren met een slecht ervaren gezondheid. In 2004 was het percentage van res-
terende levensjaren in goede gezondheid voor elk van de 5 domeinen sinds 1997
gestegen met ten minste 5%. Dit wijst op een relatieve compressie (tabel 2, tabel 6).
Houden we rekening met de ernst van de gezondheidsproblemen, dan nemen milde
problemen af terwijl ernstige problemen eerder toenemen. De levensverwachting
met één ziektecluster daalde (-0,55 jaar), terwijl de levensverwachting met comorbi-
diteit lichtjes steeg (+0,15 jaar). De levensverwachting met zowel matige (-0,44 jaar)
als ernstige (-0,26 jaar) invaliditeit daalde, maar de daling was meer uitgesproken
voor de levensverwachting met matige invaliditeit. Het aantal verwachte levensjaren
met matige activiteitsbeperkingen (-0,94 jaar) daalde aanzienlijk, wat werd gecom-
penseerd door een haast even sterke stijging van het aantal jaren met ernstige beper-
kingen (+0,83 jaar).

De jaarlijkse verandering tijdens de periode 1997-2004 was statistisch significant
voor de toename in LV en voor de toename van alle indicatoren voor gezondheids-
verwachting, behalve de LV met één ziektecluster, de LV met comorbiditeit, de LV
met ernstige invaliditeit en de LV met ernstige activiteitsbeperkingen.

3.2.2. 65-jarige vrouwen
De LV steeg met 0,86 jaar, van 19,80 tot 20,66 jaar (tabel 5, fig. 2 en fig. 3). De stij-
ging van de LV was minder groot dan de stijging van de indicator voor positieve
gezondheidsverwachting voor de domeinen chronische morbiditeit (+1,10 jaar) en
invaliditeit (+1,01 jaar), wat wijst op een absolute en relatieve compressie (tabel 2
en 6). Voor het domein van ervaren gezondheid was er een evenwicht tussen abso-
lute compressie en absolute expansie, aangezien de stijging van de LV in als goed
ervaren gezondheid (+0,83 jaar) bijna gelijk liep met de stijging in de LV. De stijging
van de LV met een ziektecluster (+0,13 jaar) en zonder activiteitsbeperkingen (+0,36
jaar) lag behoorlijk lager, wat op een absolute expansie wijst. Geen van de jaarlijkse
veranderingen voor de jaren die men verwacht in goede gezondheid door te bren-
gen, was statistisch significant. Als met de mate van ernst rekening wordt gehou-
den, is er aanwijzing voor een verbetering zowel voor het domein van de chroni-
sche ziekteclusters als voor het domein invaliditeit. Het verwachte aantal jaren met
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comorbiditeit (-0,25 jaar) of met ernstige invaliditeit (-0,17 jaar) daalde sterk, in ver-
gelijking met een stijging en een status-quo in respectievelijk de verwachte jaren
met één ziektecluster (+0,98 jaar) en met matige invaliditeit (+0,02 jaar). Wat activi-
teitsbeperkingen betreft, treedt er evenwel een verslechtering op. Het verwachte
aantal jaren met ernstige beperkingen neemt sterker toe (+1,46 jaar) dan de daling
die optreedt in het verwachte aantal jaren met matige beperkingen (-0,97 jaar). De
jaarlijkse stijging van de jaren waarin men verwacht met ernstige activiteitsbeperkin-
gen te leven, was statistisch significant.

3.3. GEZONDHEIDSVERWACHTING OP 80 JAAR

3.3.1. 80-jarige mannen
De toename van de LV bedraagt 0,53 jaar (tabel 7, fig. 3). Alleen voor chronische
ziekteclusters is er een absolute en relatieve compressie: (1) de stijging van de
gezonde jaren (+0,73 jaar) is groter dan de stijging van de LV en (2) het percentage
van leven zonder chronische ziektecluster steeg opmerkelijk (+8%) (tabel 2 en 6).
De LV zonder invaliditeit (+0,50 jaar) en zonder activiteitsbeperkingen (+0,56 jaar)
steeg in dezelfde mate als de LV en het percentage leven zonder invaliditeit en zon-
der activiteitsbeperkingen steeg, wat wijst op een absoluut evenwicht en een rela-
tieve compressie. Voor de andere gezondheidsdomeinen, ervaren gezondheid
(+0,44 jaar) en chronische morbiditeit (+0,41 jaar) was er een absolute expansie en
een relatieve compressie. Geen van de jaarlijkse veranderingen voor de levensjaren
in goede gezondheid waren statistisch significant. Het aantal verwachte jaren zon-
der invaliditeit veranderde niet. De evolutie van de verdeling van de ernstniveaus
wees op een verschuiving naar een matiger niveau van de jaren met invaliditeit
(tabel 7): er was respectievelijk een statistisch significante stijging en daling van de
jaarlijkse verandering in jaren met matige en ernstige invaliditeit. De evolutie op het
domein invaliditeit was compatibel met het model voor dynamisch evenwicht. Een
tegenovergestelde maar niet significante verschuiving werd waargenomen tussen de
verwachte levensjaren met één ziektecluster en jaren met comorbiditeit en tussen
de verwachte levensjaren met matige en ernstige activiteitsbeperkingen.

3.3.2. 80-jarige vrouwen
De LV steeg met 0,41 jaar (tabel 8, fig. 3). Voor alle gezondheidsdomeinen was de
stijging van de indicator voor gezondheidsverwachting minder groot dan de winst
aan levensverwachting. Deze observatie suggereert een absolute expansie (tabel 2
en 6). De verandering in de loop van de periode van 7 jaar bedroeg respectievelijk
+0,33, -0,18, -0,28, +0,23 en -0,45 jaar voor de domeinen ervaren gezondheid, chro-
nische morbiditeit, chronische ziekteclusters, invaliditeit en activiteitsbeperkingen.
Voor alle gezondheidsdomeinen, met uitzondering van de ervaren gezondheid, daal-
de het percentage van resterende levensjaren in goede gezondheid, wat op een rela-
tieve expansie wijst. Geen van de jaarlijkse veranderingen in de positieve gezond-
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TABEL 7: TOTALE LEVENSVERWACHTING (LV), LEVENSVERWACHTING IN ALS GOED ERVAREN
GEZONDHEID (LVGG), LEVENSVERWACHTING ZONDER CHRONISCHE MORBIDITEIT (LVzCM),
LEVENSVERWACHTING ZONDER ZIEKTECLUSTER* (LVzZC), MET MINSTENS EEN ZIEKTECLUSTER
(LVZC) OF MET COMORBIDITEIT (LVCom), LEVENSVERWACHTING ZONDER INVALIDITEIT (LVzI), MET
MATIGE (LVMI) EN MET ERNSTIGE (LVEI) INVALIDITEIT EN LEVENSVERWACHTING ZONDER ACTIVI-
TEITSBEPERKINGEN# (LVzAB), MET MATIGE (LVMAB) EN MET ERNSTIGE (LVEAB) ACTIVITEITSBEPERKIN-
GEN BIJ 80-JARIGE MANNEN, BELGIE, 1997-2004
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1997 2001 2004 Jaarlijkse wijziging¶

Jaar % LV Jaar % LV Jaar % LV Coëfficiënt P-waarde 

LV 6,76 7,05 7,29 0,079 0,007 

(6,75-6,77) (7,04-7,06) (7,28-7,30) 

Ervaren gezondheid 

LVGG 3,38 50,04 2,68 38,02 3,82 52,35 0,043 0,596 

(2,73-4,04) (2,10-3,26) (3,41-4,22) 

Chronische aandoeningen 

LVzCM 3,00 44,34 2,30 32,64 3,41 46,83 0,091 0,191 

(2,39-3,61) (1,80-2,80) (3,06-3,77) 

Chronische ziekteclusters 

LVzZC 1,76 26,04 2,19 31,12 2,49 34,15 0,084 0,062 

(1,23-2,29) (1,68-2,71) (2,14-2,83) 

LVZC 2,79 41,31 1,47 20,86 2,57 35,31 -0,004 0,954 

(2,19-3,40) (1,02-1,92) (2,22-2,92) 

LVCom 2,21 32,65 3,39 48,02 2,23 30,54 0,018 0,782 

(1,63-2,78) (2,83-3,94) (1,89-2,56) 

Invaliditeit 

LVzI 3,59 53,05 3,24 45,96 4,09 56,05 0,097 0,116 

(2,97-4,20) (2,70-3,78) (3,73-4,44) 

LVMI 0,59 8,77 1,09 15,53 1,09 14,89 0,064 0,025 

(0,24-0,94) (0,71-1,48) (0,82-1,35) 

LVEI 2,58 38,18 2,71 38,51 2,12 29,06 -0,071 0,050 

(1,99-3,18) (2,19-3,24) (1,80-2,44) 

Activiteitsbeperkingen

LVzAB 1,75 25,95 1,82 25,86 2,31 31,66 0,086 0,276 

(1,21-2,30) (1,35-2,30) (1,97-2,65) 

LVMAB 2,99 44,30 2,48 35,12 2,58 35,45 -0,048 0,488 

(2,36-3,63) (1,96-3,00) (2,24-2,93) 

LVEAB 2,01 29,75 2,75 39,02 2,40 32,88 0,040 0,707 

(1,44-2,58) (2,23-3,27) (2,06-2,73) 

*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructieve
longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de
knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische
aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geënquê-
teerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat
mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld vol-
gens de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht wan-
neer de geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet kan
volgen.
¶: Gewogen regressie volgens de kleinstekwadratenmethode.
§: 95% betrouwbaarheidsinterval. 



heidsindicatoren was statistisch significant. Zowel voor LV met ziekteclusters als
voor LV met invaliditeit was er een tendens van verschuiving naar het stadium van
matig slechte gezondheid: respectievelijk +0,45 en +0,24 jaar voor de toestand van
matig slechte gezondheid en respectievelijk +0,29 en onveranderd voor de toestand
van ernstig slechte gezondheid. Er was echter een betekenisvolle en wezenlijke ver-
schuiving naar meer verwachte levensjaren met ernstige activiteitsbeperkingen
(+1,31 jaar), in vergelijking met de daling van de verwachte levensjaren met een
matige activiteitsbeperking (-0,61 jaar).

3.4. GEZONDHEIDSVERWACHTING OP 15 JAAR
De tendens bij de 15-jarigen geeft een beeld van de gezondheidsevolutie van de tota-
le bevolking. De geschatte waarden op deze leeftijd zijn ook beïnvloed door de evo-
lutie op 65- en 80-jarige leeftijd. De resultaten worden gedetailleerd weergegeven in
bijlage 1, 3 en 4.

3.4.1. 15-jarige jongens
De stijging van het aantal jaren in goede gezondheid overtreft de stijging van de
levensverwachting voor het domein van chronische morbiditeit, invaliditeit en acti-
viteitsbeperkingen, wat op een absolute en relatieve compressie wijst. Voor de
domeinen ervaren gezondheid en ziekteclusters is er duidelijk een absolute expan-
sie en een relatief evenwicht. Het aantal jaren met milde gezondheidsproblemen
neemt sterker af dan het aantal jaren met ernstige gezondheidsproblemen voor het
domein van invaliditeit en activiteitsbeperkingen.

3.4.2. 15-jarige meisjes
In alle 5 gezondheidsdomeinen zijn er aanwijzingen voor een absolute en relatieve
compressie. Bij de vrouwen compenseert de stijging van de verwachte levensjaren
in goede gezondheid op jongere leeftijd duidelijk de minder gunstige evolutie op
oudere leeftijd. Maar het aantal jaren met milde gezondheidsproblemen neemt ster-
ker af dan het aantal jaren met ernstige gezondheidsproblemen. Voor het domein
van chronische ziekteclusters en van activiteitsbeperkingen is er zelfs een toename
van het verwachte aantal jaren met ernstigere problemen.

4. DISCUSSIE

In dit artikel legden we de klemtoon op de evolutie van de gezondheid van de popu-
latie om een duidelijker inzicht te krijgen of een toename in levensverwachting
zowel in absolute als relatieve termen kan geassocieerd worden met een toename of
met een afname van het aantal jaren in goede gezondheid. We beoordeelden de
interactie van de evolutie van het sterftecijfer met de evolutie van 5 verschillende
gezondheidsdomeinen. We hielden rekening met de mate van ernst van de onge-
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TABEL 8: TOTALE LEVENSVERWACHTING (LV), LEVENSVERWACHTING IN ALS GOED ERVAREN
GEZONDHEID (LVGG), LEVENSVERWACHTING ZONDER CHRONISCHE MORBIDITEIT (LVzCM),
LEVENSVERWACHTING ZONDER ZIEKTECLUSTER* (LVzZC), MET MINSTENS EEN ZIEKTECLUSTER
(LVZC) OF MET COMORBIDITEIT (LVCom), LEVENSVERWACHTING ZONDER INVALIDITEIT (LVzI), MET
MATIGE (LVMI) EN MET ERNSTIGE (LVEI) INVALIDITEIT EN LEVENSVERWACHTING ZONDER ACTIVI-
TEITSBEPERKINGEN# (LVzAB), MET MATIGE (LVMAB) EN MET ERNSTIGE (LVEAB) ACTIVITEITSBEPERKIN-
GEN BIJ 80-JARIGE VROUWEN, BELGIE, 1997-2004
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1997 2001 2004 Jaarlijkse wijziging¶

Jaar % LV Jaar % LV Jaar % LV Coëfficiënt P-waarde 

LV 8,76 9,00 9,21 0,058 0,077 

(8,75-8,77) (8,99-9,01) (9,20-9,22) 

Ervaren gezondheid 

LVGG 3,66 41,80 3,94 43,80 3,99 43,32 -0,006 0,936 

(3,04-4,28) (3,32-4,57) (3,61-4,37) 

Chronische aandoeningen 

LVzCM 4,27 48,72 3,60 40,03 4,09 44,43 -0,018 0,741 

(3,72-4,81) (3,06-4,14) (3,79-4,40) 

Chronische ziekteclusters 

LVzZC 2,61 29,85 1,90 21,09 2,33 25,28 -0,005 0,915 

(2,10-3,13) (1,44-2,35) (2,06-2,60) 

LVZC 3,36 38,39 4,06 45,12 3,81 41,41 0,032 0,382 

(2,81-3,91) (3,50-4,62) (3,50-4,12) 

LVCom 2,78 31,76 3,04 33,79 3,07 33,31 0,052 0,082 

(2,27-3,30) (2,51-3,57) (2,77-3,36) 

Invaliditeit 

LVzI 4,62 52,78 4,42 49,13 4,85 52,62 0,027 0,576 

(4,09-5,16) (3,87-4,98) (4,54-5,16) 

LVMI 0,65 7,45 1,21 13,47 0,89 9,64 0,024 0,278 

(0,36-0,94) (0,83-1,59) (0,70-1,08) 

LVEI 3,48 39,78 3,37 37,40 3,48 37,73 0,014 0,728 

(2,95-4,02) (2,83-3,91) (3,18-3,77) 

Activiteitsbeperkingen

LVzAB 2,25 25,02 1,55 16,88 1,80 20,53 -0,052 0,640 

(1,78-2,72) (1,31-1,80) (1,34-2,26) 

LVMAB 3,32 37,89 2,39 26,56 2,71 29,37 -0,066 0,590 

(2,76-3,87) (1,90-2,88) (2,42-2,99) 

LVEAB 3,64 41,58 4,36 48,42 4,95 53,75 0,188 0,016 

(3,08-4,21) (3,82-4,89) (4,65-5,25) 

*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructieve
longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de
knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische aan-
doening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geënquê-
teerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat
mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld volgens
de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht wanneer de
geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet kan volgen.
¶: Gewogen regressie volgens de kleinstekwadratenmethode.
§: 95% betrouwbaarheidsinterval.



zondheid voor 3 daarvan. Op deze wijze werden de multidimensionaliteit van
gezondheid en de vele facetten van het invaliditeitsproces en van het succesvol
ouder worden weergegeven (Verbrugge en Jette, 1994; Myers et al., 2003). De ver-
houding tussen de vijf metingen is complex. In de Belgische volkstelling van 2001
werd aan iedereen de vraag gesteld naar zelf ervaren gezondheid en naar de aanwe-
zigheid van chronische ziekte. De correlatie tussen beide is zeer hoog en wie een
slechte gezondheid rapporteert, meldt doorgaans ook de aanwezigheid van chroni-
sche ziekte. Toch merken we bij de 55-jarigen die zich zeer gezond voelen dat er
2,3% aangeven chronisch ziek te zijn en bij diegenen die hun gezondheid als “goed”
ervaren, loopt het percentage chronisch zieken op tot 10%. Op de leeftijd van 90
jaar lopen die percentages zelfs op tot respectievelijk 10 en 20% (Van Oyen et al.,
2005). Op dezelfde manier blijkt uit de verschillende gezondheidsmodellen (Nagi,
1991; Verbrugge en Jette, 1994; 2001) dat de ontwikkeling van het invaliditeitspro-
ces of de verhouding tussen morbiditeit, functiebeperkingen en activiteitsbeperkin-
gen niet lineair verloopt en wordt beïnvloed door vele intra-individuele en extra-
individuele factoren, zoals de fysieke omgeving en de rolverwachtingen. Invaliditeit
is geen eenheidsconcept en evolueert in de tijd op een niet-lineaire manier (Nussel-
der et al., 2006).

Aangezien gezondheid multidimensionaal is, verwachtten we niet dat de tendens
die we in de verschillende gezondheidsdomeinen waarnamen (tabel 6), eenvormig
zou zijn (Crimmins, 2004). De evolutie van de gezondheid van populaties wordt
bepaald door verschillende factoren met soms tegengestelde effecten. Een dalend
sterftecijfer heeft de neiging om de duur en het aandeel van leven in slechte gezond-
heid te doen toenemen. Twee redenen kunnen hiervoor worden aangegeven: 1)
dankzij de betere medische verzorging kunnen we langer overleven met gezond-
heidsproblemen en 2) de afname van vroegtijdige sterfte doet de populatie op hoge
leeftijd aangroeien, een populatie op een leeftijd waarop de kans op ongezondheid
toeneemt. In een dergelijke situatie is een wezenlijke verbetering van de incidentie
en de genezingscijfers noodzakelijk om tot absolute compressie te komen. Uit simu-
latiemodellen blijkt dat, om tot compressie te komen, de daling van incidentiecijfers
meer effect heeft dan het verhogen van de genezingscijfers. Uit deze simulaties kon
tevens worden afgeleid dat, om op oudere leeftijd tot compressie te komen, de ver-
betering van de incidentie- en genezingscijfers substantiëler moet zijn voor eenzelf-
de verandering van het sterftecijfer, gewoon ten gevolge van de hogere proportie
van personen met gezondheidsproblemen (Nusselder, 1998). Deze processen kun-
nen het waargenomen verschil in de evolutie van de volksgezondheid voor de 65-
jarigen en de 80-jarigen gedeeltelijk verklaren. Zo kan het feit dat vrouwen bij het
begin van de observatie in 1997 reeds een lager sterftecijfer en een proportioneel
oudere samenstelling hebben dan mannen, gedeeltelijk de vastgestelde verschillen
in evolutie tussen mannen en vrouwen verklaren.

Er zijn maar weinig gegevens die een internationale vergelijking mogelijk maken. De
bestudeerde periode en de definities van de gezondheidstoestand zijn vaak verschil-
lend en er zijn geen ramingen voor de oudere leeftijdscategorieën. Recente publica-
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ties geven aanwijzingen voor compressie van invaliditeit op hogere leeftijd in de
voorbije twee decennia, met een daling van zowel de matige als ernstige invaliditeit
in de V.S. (Manton et al. 2006). Verder werden ook tendensen gepubliceerd voor
een aantal EU-landen (zie bv. Doblhammer en Kytir, 2001; Perenboom, 2004; Peren-
boom et al., 2004; Bronnum-Hansen, 2005). Voor de discussie volstaat het dat we
ons concentreren op het onderzoek “Panel van Huishoudens van de Europese
Gemeenschap” (ECHP); aan de hand hiervan kunnen we de levensverwachting zon-
der invaliditeit ramen (zonder onderscheid in mate van ernst) tussen 1995 en 2001
en dat voor 12 EU-lidstaten (Robine et al., 2005) (2). Net zoals de huidige waarne-
mingen die in dit artikel zijn beschreven, getuigen de EHCP-gegevens voor België
van compressie voor de 65-jarigen. Wanneer we de evolutie in de 12 lidstaten verge-
lijken, blijken er naast verschillen volgens geslacht, drie verschillende tendenspatro-
nen te zijn: er zijn landen met aanwijzingen voor compressie (bij de mannen: Oos-
tenrijk, België, Finland, Griekenland, Duitsland, Italië, Spanje; bij de vrouwen: Bel-
gië, Italië, Zweden), er zijn landen met een evenwicht (bij de mannen: Frankrijk; bij
de vrouwen: Denemarken, Frankrijk, Spanje) en er zijn landen met expansie (bij de
mannen: Denemarken, Ierland, Nederland, Portugal, Zweden, VK; bij de vrouwen:
Finland, Griekenland, Duitsland, Ierland, Nederland, Portugal, VK).

Voor het eerst konden de indicatoren voor de gezondheidsverwachting in België voor
zulk een lange periode worden geraamd op basis van grote nationale steekproeven.
De steekproefmethode, de organisatie van het veldwerk en het participatiecijfer ble-
ven voor de drie studies ongewijzigd. In de loop van de studieperiode was er een
lichte stijging van zowel het percentage van de Belgische 65-plussers die in ver-
pleeghuizen verbleven (6,1% in 1997 en 6,6% in 2004), als dat van zij die thuis offi-
ciële langetermijnzorg kregen (6,6% in 1998 en 7,5% in 2004). In de enquête van
2004 was er echter een overbemonstering voor de groep van de 65- tot 74-jarigen
en de 85-plussers en de interviewers waren speciaal opgeleid om geselecteerde per-
sonen in verpleeghuizen te bereiken. Het kleine aantal ouderen en dan vooral de
leeftijdsopbouw van de 80-plussers in de enquêtes van 1997 en 2001 in vergelijking
met die van 2004 heeft misschien geleid tot een ondervertegenwoordiging van de
alleroudsten in de eerste twee enquêtes, wat een overschatting van de indicatoren
voor goede gezondheid tot gevolg zou kunnen hebben. Een tweede reden waarom
de resultaten van deze studie conservatief zijn, is het feit dat de gegevens die in het
artikel zijn opgenomen, betrekking hebben op de hele onderzoekspopulatie, wat
mogelijke positieve ontwikkelingen zou kunnen minimaliseren. Echter, het uitslui-
ten van de bevolkingsgroep in de verpleeghuizen, had geen invloed op de conclu-
sies, waarschijnlijk omdat die personen uit instellingen die deelnamen, in staat
waren om aan de enquête deel te nemen.

Toch zijn er nog enkele bijkomende beperkingen waarmee rekening zou moeten
worden gehouden wanneer uit de gegevens gevolgtrekkingen worden gemaakt. De
periode van de waarnemingen (1997-2004) blijft vrij kort in vergelijking met de tijd-

(2) http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2003/action1/docs/2003_1_08_rep2_en.pdf

272

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2008



reeksen die in de buurlanden voorhanden zijn. Ook het feit dat de evolutie slechts
op drie tijdstippen wordt gemeten, is een belangrijke beperking. Met slechts drie
observatietijdstippen is een lineaire schatting van de trend van de jaarlijkse verande-
ring niet het meest geschikt wanneer er een verschil is in de evolutie in de periode
1997-2001 en de periode 2001-2004. Daarom is, ongeacht de statistische significan-
tie, behoedzaamheid aangewezen bij de interpretatie van de waargenomen tenden-
sen. Het ontbreken van een consistente evolutie in de verschillende gezondheids-
domeinen tussen de twee periodes is explicieter voor 80-jarige mannen en voor
zowel 65- als 80-jarige vrouwen. Daarom moeten we met enige omzichtigheid con-
clusies trekken met betrekking tot toekomstige evoluties.

Hoewel we de gepubliceerde classificatie (Nusselder, 1998) voor het evenwicht
gebruiken wanneer de gezondheidstoestand binair is, kunnen de indicaties voor de
drie gezondheidsmodellen het best worden beoordeeld wanneer met de mate van
ernst rekening wordt gehouden. In de veronderstelling dat overleven met één of
meer ziekteclusters niet van het geslacht afhankelijk is, zou de waargenomen com-
pressie bij mannen en het waargenomen dynamische evenwicht (absolute en relatie-
ve expansie, gecombineerd met een verschuiving naar een matigere slechte gezond-
heid) bij vrouwen voor het domein ziektecluster kunnen worden verklaard door
een verschuiving van de leeftijd van de incidentie naar oudere leeftijden bij mannen
en het uitblijven van dit fenomeen bij vrouwen. Vanuit een historisch standpunt
staan vrouwen, in vergelijking met de mannen, ver voorop in de transitie van
gezondheid. De toename van de levensverwachting en de veranderingen van
gezondheid bij vrouwen zijn heel wat meer geconcentreerd op de limiet van de
levensduur van de mens, terwijl mannen nog steeds meer ruimte voor verbetering
hebben, zowel op het vlak van levensverwachting als op het vlak van gezondheid.

Uitstel van incidentie, efficiëntere behandelingen en een grotere beschikbaarheid
van technische hulpmiddelen zijn mogelijke redenen voor de waargenomen com-
pressie van de jaren met invaliditeit op de leeftijd van 65 jaar en voor het waargeno-
men dynamische evenwicht wat invaliditeit betreft op de leeftijd van 80 jaar. Vooral
de sterke daling (65-jarige mannen en vrouwen) of de status-quo (80-jarige vrou-
wen) van de jaren met ernstige invaliditeit staven de hypothese (Manton, 1982) en
de bevindingen (Manton et al., 2006) dat medische tussenkomsten en ziektebeheer
zowel de levensverwachting als het aantal jaren met morbiditeit doen stijgen maar
dat tegelijk dezelfde medische tussenkomsten een verdere aftakeling van de gezond-
heid beter onder controle houden wat leidt tot mildere vormen van gezondheids-
problemen. Daar bovenop zorgt de verandering in levensstijl – zoals een daling van
het tabaksgebruik – voor een dalende en uitgestelde incidentie van morbiditeit. Ze
draagt zo in belangrijke mate bij tot de compressie (Bronnum-Hansen en Juel, 2001).

In tegenstelling tot een recent verslag van de OESO (Lafortune et al., 2007), denken
we dat de waarnemingsperiode nog te kort is om nu al vooruitzichten op lange ter-
mijn voor de toekomstige behoeften aan gezondheidszorg van de vergrijzende Belgi-
sche bevolking op te maken. In het OESO-verslag werd alleen de prevalentie van
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activiteitsbeperkingen in beschouwing genomen en werd niet de link gelegd met de
evolutie van het sterftecijfer. Onze waarnemingen beklemtonen echter dat de evolu-
tie van het sterftecijfer en van de gezondheidstoestand met elkaar in verband moe-
ten worden gebracht. De langere levensduur in goede gezondheid en/of in slechte
gezondheid in verhouding tot het sterftecijfer, hangt af van het gezondheidspro-
bleem dat in beschouwing wordt genomen. Zo leidt het verhelpen van een niet-
levensbedreigend gezondheidsprobleem – zoals lage rugpijn of artrose – tot com-
pressie met een grotere stijging van het aantal levensjaren in goede gezondheid dan
de stijging van het aantal levensjaren. Het terugdringen van een aandoening met
hoge sterfte kan echter leiden tot een expansie van de jaren in slechte gezondheid
(Nusselder et al., 1996). Alleen bij 65-jarige mannen lijkt de nood aan ondersteuning
en verzorging te zijn gedaald, aangezien het totale aantal verwachte levensjaren met
een slechte gezondheid voor alle gezondheidsdomeinen daalde. Wel was er een wij-
ziging in de relatieve ernstverdeling met meer levensjaren met ernstige gezondheids-
problemen wat aanleiding zou moeten geven tot een toename in de nood aan onder-
steuning en/of verzorging. Zeker voor de 80-plussers wijzen de gegevens erop dat
de nood aan ondersteuning en zorgverlening is toegenomen. Samen met de demo-
grafische evolutie waarbij steeds meer mensen steeds oudere leeftijden bereiken,
geven de resultaten aan dat de vraag naar formele en informele zorgverlening zal
toenemen.

De tendens bij de 15-jarigen geeft een beeld van de gezondheidsevolutie van de tota-
le bevolking. De geschatte waarden op deze leeftijd zijn ook beïnvloed door de evo-
lutie op 65- en 80-jarige leeftijd. Voor beide geslachten is er een tendens dat binnen
de levensjaren in slechte gezondheid het aandeel jaren met milde gezondheidspro-
blemen vermindert ten voordele van ernstigere gezondheidsproblemen. Bij de vrou-
wen compenseert de stijging van de verwachte levensjaren in goede gezondheid
echter de minder gunstige evolutie op oudere leeftijd. Bij de mannen is deze ten-
dens minder duidelijk voor bepaalde indicatoren, zoals de activiteitsbeperkingen.

Op dit ogenblik is het niet mogelijk om alle waargenomen resultaten te verklaren.
Verder analytisch onderzoek wordt in België echter belemmerd door het gebrek aan
recente sterftecijfers per doodsoorzaak. Deze informatie is noodzakelijk om de wijzi-
gingen in verwachte levensjaren en in verwachte levensjaren in de verschillende
gezondheidstoestanden te kunnen ontleden en op die manier de bijdrage van speci-
fieke oorzaken van slechte gezondheid te kunnen identificeren (Nusselder et al.,
2005). Veranderingen in de gemelde gezondheidstoestand worden niet alleen
bepaald door verschillen in gezondheidskenmerken, maar ook door veranderingen
in de psychosociale, sociale en fysieke omgeving. Misschien is het noodzakelijk om
een substeekproef van de Belgische Gezondheidsenquête (bv. de 55-plussers) op te
volgen in de tijd. Dit zou toelaten overgangswaarschijnlijkheden tussen de verschil-
lende gezondheidstoestanden en hun bepalende factoren daarvan te schatten. Dit is
noodzakelijk om de complexe interactie tussen sterftecijfer en morbiditeit, die
momenteel transversaal wordt beschreven, beter te begrijpen.

274

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2008



Ziektepreventie en gezondheidsbevordering wordt in België nog stiefmoederlijk
behandeld, ook al is er evidentie dat de grootste gezondheidswinst kan worden ver-
wacht van een daling van de incidentie (Nusselder, 1998). Daarnaast zijn er aanwij-
zingen dat sommige bepalende levensstijlfactoren (bv. gebrek aan lichaamsbewe-
ging, overgewicht) in de negatieve richting kunnen evolueren. Daarom moeten er
naast de opmaak van scenario’s, ook mogelijkheden worden gecreëerd voor het
opzetten van experimenteel onderzoek inzake interventie op bevolkingsniveau.

CONCLUSIE

De recente stijging van de levensverwachting in België bij oudere volwassenen gaat,
en dan in het bijzonder bij de jongste ouderen en bij mannen, gepaard met een ver-
betering van de gezondheidstoestand. Als we bij de oudere bevolking voor de ver-
schillende leeftijdscategorieën en beide geslachten meerdere gezondheidsindicato-
ren gebruiken, blijkt dat er een differentiëring is in de verouderings- en invaliditeits-
processen. Hoewel er in onze studie (een korte periode met slechts drie observatie-
punten) enkele noemenswaardige beperkingen zijn, is het duidelijk dat de stijgende
levensverwachting niet noodzakelijk leidt tot expansie van de morbiditeit. De winst
aan levensverwachting onder de leeftijd van 80 jaar wordt hoofdzakelijk in gezonde
jaren omgezet. Bij de 65-jarigen en vooral bij de mannen wijzen de gegevens in de
richting van compressie van morbiditeit. Boven de 80 jaar gaat de hogere levensver-
wachting gepaard met een variabele evolutie van de gezondheid. Vooral bij vrou-
wen valt de zowel absolute als relatieve expansie van de morbiditeit op. Op de
agenda van toekomstige studies moet niet alleen een monitoring door enquêtes
staan, maar ook het gebruik van gegevens moet worden gestimuleerd om vast te
stellen welke factoren de overgang van de ene gezondheidstoestand naar de andere
bepalen. Vervolgens is het uitermate dringend dat sterftecijfers per doodsoorzaak in
België voorhanden zijn, want het huidige gebrek aan gegevens maakt het onmoge-
lijk om te bepalen welke doods- en morbiditeitsoorzaken bijdragen tot veranderin-
gen in de levens- en gezondheidsverwachting. Deze twee onderzoekslijnen zijn
noodzakelijk om op populatieniveau interventies die factoren die compressie bevor-
deren op te starten.

(Vertaling)
____________
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1. PREVALENTIE GESTANDAARDISEERD VOLGENS LEEFTIJD# VAN ALS GOED ERVAREN
GEZONDHEID, HET ONTBREKEN VAN CHRONISCHE MORBIDITEIT, CHRONISCHE ZIEKTECLUSTERS*,
INVALIDITEIT EN ACTIVITEITSBEPERKINGEN§ IN DE LEEFTIJDSGROEP VAN 15-PLUSSERS, BELGIE,
1997-2004
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 Jaar Mannen Vrouwen 

Prevalentie 95 BI Prevalentie 95 BI 

Als goed ervaren gezondheid 1997 80,26 (79,08-81,45) § 74,89 (73,61-76,16) 

2001 80,06 (78,97-81,14) 76,45 (75,32-77,58) 

2004 80,20 (79,07-81,33) 77,52 (76,39-78,66) 

Geen chronische morbiditeit 1997 72,32 (71,03-73,61) 71,26 (69,97-72,55) 

2001 72,45 (71,25-73,65) 73,90 (72,75-75,05) 

2004 74,15 (72,98-75,33) 75,82 (74,70-76,93) 

Chronische ziekteclusters 

Geen ziektecluster 1997 68,04 (66,72-69,36) 63,35 (62,01-64,69) 

2001 68,23 (67,00-69,45) 66,21 (65,00-67,42) 

2004 68,25 (67,00-69,49) 67,52 (66,32-68,72) 

Eén ziektecluster 1997 23,80 (22,53-25,07) 27,78 (26,49-29,08) 

2001 24,10 (22,93-25,27) 25,43 (24,27-26,60) 

2004 24,30 (23,11-25,48) 23,62 (22,48-24,75) 

Comorbiditeit 1997 8,10 (7,33-8,87) 8,88 (8,11-9,66) 

2001 7,64 (6,96-8,32) 8,39 (7,69-9,09) 

2004 7,53 (6,86-8,19) 8,82 (8,13-9,51) 

Invaliditeit 

Geen invaliditeit 1997 80,23 (79,07-81,38) 79,24 (78,09-80,40) 

2001 80,94 (79,89-82,00) 80,57 (79,55-81,60) 

2004 83,08 (82,09-84,08) 82,40 (81,41-83,39) 

Matige invaliditeit 1997 10,40 (9,49-11,32) 10,36 (9,45-11,27) 

2001 9,19 (8,39-9,99) 9,61 (8,81-10,41) 

2004 7,83 (7,10-8,56) 8,08 (7,35-8,82) 

Ernstige invaliditeit 1997 9,38 (8,53-10,23) 10,34 (9,48-11,19) 

2001 9,79 (9,00-10,58) 9,89 (9,14-10,64) 

2004 9,14 (8,38-9,89) 9,53 (8,79-10,28) 

Activiteitsbeperkingen

Geen activiteitsbeperkingen 1997 82,92 (81,86-83,98) 79,66 (78,53-80,79) 

2001 82,56 (81,58-83,55) 79,92 (78,91-80,94) 

2004 85,02 (84,11-85,93) 81,86 (80,92-82,80) 

Matige activiteitsbeperkingen 1997 13,52 (12,50-14,53) 14,76 (13,72-15,80) 

2001 12,57 (11,67-13,47) 13,38 (12,47-14,29) 

2004 10,46 (9,64-11,28) 12,15 (11,30-13,00) 

Ernstige activiteitsbeperkingen 1997 3,55 (3,02-4,09) 5,62 (5,00-6,25) 

2001 4,87 (4,31-5,43) 6,69 (6,07-7,31) 

2004 4,48 (3,98-4,99) 5,95 (5,41-6,49) 

#: Referentiestandaard Europese bevolking.
*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructieve
longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de
knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische aan-
doening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
§: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geënquê-
teerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat
mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld volgens
de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht wanneer de
geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet kan volgen.
¶: 95% betrouwbaarheidsinterval.

¶



BIJLAGE 2. PREVALENTIE GESTANDAARDISEERD VOLGENS LEEFTIJD# VAN ALS GOED ERVAREN
GEZONDHEID, HET ONTBREKEN VAN CHRONISCHE MORBIDITEIT, CHRONISCHE ZIEKTECLUSTERS*,
INVALIDITEIT EN ACTIVITEITSBEPERKINGEN§ IN DE LEEFTIJDSGROEP VAN 80-PLUSSERS, BELGIE,
1997-2004
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 Jaar Mannen Vrouwen 

Prevalentie 95 BI Prevalentie 95 BI 

Als goed ervaren gezondheid 1997 50,55 (40,68-60,41) § 41,71 (34,63-48,78) 

2001 37,75 (29,33-46,17) 43,77 (36,85-50,68) 

2004 52,39 (46,93-57,84) 43,55 (39,34-47,76) 

Geen chronische morbiditeit 1997 43,06 (33,95-52,17) 48,76 (42,54-54,98) 

2001 32,74 (25,47-40,01) 40,09 (34,07-46,10) 

2004 46,76 (41,98-51,54) 44,56 (41,19-47,94) 

Chronische ziekteclusters 

Geen ziektecluster 1997 24,11 (16,57-31,65) 29,47 (23,65-35,28) 

2001 30,50 (23,16-37,85) 21,01 (15,95-26,06) 

2004 34,24 (29,61-38,87) 25,09 (22,14-28,04) 

Eén ziektecluster 1997 41,91 (32,76-51,05) 38,34 (32,07-44,61) 

2001 20,43 (14,09-26,78) 45,33 (39,12-51,54) 

2004 34,60 (29,96-39,25) 41,60 (38,18-45,02) 

Comorbiditeit 1997 33,98 (25,21-42,75) 32,20 (26,29-38,11) 

2001 48,53 (40,58-56,49) 33,66 (27,80-39,53) 

2004 30,95 (26,47-35,43) 33,23 (29,97-36,49) 

Invaliditeit 

Geen invaliditeit 1997 51,89 (42,66-61,11) 52,34 (46,22-58,47) 

2001 45,81 (38,03-53,58) 49,31 (43,13-55,48) 

2004 55,67 (50,87-60,48) 52,84 (49,44-56,24) 

Matige invaliditeit 1997 8,76 (3,47-14,05) 7,50 (4,19-10,80) 

2001 14,88 (9,50-20,27) 13,21 (9,02-17,40) 

2004 14,41 (10,97-17,85) 9,79 (7,68-11,89) 

Ernstige invaliditeit 1997 39,35 (30,29-48,42) 39,76 (33,63-45,88) 

2001 39,31 (31,69-46,93) 37,09 (31,11-43,07) 

2004 29,92 (25,55-34,28) 37,37 (34,13-40,61) 

Activiteitsbeperkingen

Geen activiteitsbeperkingen 1997 24,18 (16,37-32,00) 20,55 (15,33-25,77) 

2001 25,22 (18,57-31,87) 25,17 (19,95-30,39) 

2004 30,44 (25,98-34,90) 17,18 (14,46-19,89) 

Matige activiteitsbeperkingen 1997 45,21 (35,72-54,70) 37,74 (31,42-44,07) 

2001 34,29 (26,90-41,67) 26,45 (21,01-31,90) 

2004 35,85 (31,18-40,51) 29,50 (26,32-32,69) 

Ernstige activiteitsbeperkingen 1997 30,61 (21,83-39,39) 41,71 (35,28-48,14) 

2001 41,03 (33,45-48,62) 48,37 (42,45-54,29) 

2004 33,71 (29,18-38,24) 53,15 (49,81-56,48) 

#: referentiestandaard Europese bevolking.
*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstruc-
tieve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van
de knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische
aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
§: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geën-
quêteerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren.
Wat mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld
volgens de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht
wanneer de geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal
niet kan volgen.
¶: 95% betrouwbaarheidsinterval.

¶



BIJLAGE 3.

BIJLAGE 3.1. PREVALENTIE VAN ALS GOED ERVAREN GEZONDHEID, ONTBREKEN VAN CHRONI-
SCHE MORBIDITEIT, CHRONISCHE ZIEKTECLUSTERS*, INVALIDITEIT EN ACTIVITEITSBEPERKINGEN#

PER LEEFTIJD BIJ MANNEN, BELGIE, 1997-2004
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Chronische ziekteclusters Invaliditeit Activiteitsbeperkingen 
Leeftijds-  
groep Jaar 

Als goed
ervaren 

gezondheid 

Geen 
chronische 

aandoeningen Geen Eén 
2 of

meer Geen Matig Ernstig Geen Matig Ernstig 

15-19 1997 93,11 87,62 88,51 10,96 0,54 93,42  3,91 2,67 94,13 5,25 0,62 

 2001 94,50 88,75 91,49 8,51 0,00 93,62 3,49 2,89 96,83 3,13 0,04 

 2004 93,74 88,13 87,14 10,52 2,33 95,63 1,48 2,89 95,97 2,65 1,38 

20-24 1997 91,18 86,97 86,00 12,66 1,34 91,80 5,99 2,21 97,35 1,93 0,71 

 2001 94,23 87,31 86,32 12,56 1,12 92,15 6,79 1,05 95,40 3,72 0,88 

 2004 97,43 90,02 90,36 8,85 0,80 94,36 3,49 2,14 97,29 2,19 0,52 

25-29 1997 96,30 88,11 79,94 18,65 1,41 93,23 4,13 2,64 97,44 2,21 0,35 

 2001 92,57 82,42 85,82 12,60 1,59 90,18 4,20 5,61 93,59 4,06 2,36 

 2004 87,10 85,74 78,77 17,23 4,01 92,65 4,64 2,71 95,67 3,88 0,45 

30-34 1997 89,39 81,30 82,98 15,09 1,93 89,34 5,20 5,46 91,61 6,96 1,43 

 2001 86,79 82,22 77,05 19,14 3,81 87,28 8,30 4,42 88,44 8,65 2,92 

 2004 87,54 84,87 81,44 17,61 0,95 90,66 4,75 4,59 94,99 4,48 0,53 

35-39 1997 89,35 82,64 74,70 23,89 1,41 88,22 8,86 2,92 93,36 6,34 0,30 

 2001 86,71 74,00 74,37 21,82 3,80 84,26 9,01 6,74 91,64 6,11 2,25 

 2004 83,80 82,20 74,44 21,54 4,02 87,84 4,82 7,35 90,96 7,90 1,14 

40-44 1997 80,14 70,31 69,71 24,33 5,96 76,15 15,14 8,72 91,64 6,87 1,49 

 2001 83,76 75,10 66,44 30,26 3,30 83,00 11,92 5,07 92,85 6,55 0,60 

 2004 81,36 70,32 68,58 26,83 4,59 78,87 9,35 11,78 87,52 9,35 3,13 

45-49 1997 82,13 75,82 73,99 20,59 5,42 82,83 8,08 9,09 84,32 12,97 2,72 

 2001 80,77 72,11 70,79 22,90 6,31 80,18 8,61 11,22 86,24 9,16 4,60 

 2004 78,96 71,73 67,69 25,63 6,68 83,01 7,30 9,69 86,74 10,75 2,50 

50-54 1997 78,70 73,78 69,11 24,50 6,39 81,36 10,68 7,96 86,25 11,25 2,50 

 2001 78,97 70,84 67,01 26,00 6,99 79,23 10,93 9,84 81,49 15,49 3,03 

 2004 72,84 65,82 63,96 29,95 6,08 75,43 13,64 10,93 87,61 9,86 2,52 

55-59 1997 67,73 60,06 55,38 32,47 12,15 68,05 15,28 16,66 75,79 22,59 1,62 

 2001 66,33 61,20 57,20 32,12 10,69 71,36 10,80 17,85 78,27 17,85 3,88 

 2004 76,47 67,01 54,91 37,03 8,06 80,00 10,45 9,56 86,90 10,13 2,97 

60-64 1997 66,93 54,09 50,38 29,85 19,77 67,01 17,20 15,79 65,66 29,07 5,27 

 2001 70,28 66,22 50,99 36,27 12,74 76,76 11,40 11,84 67,31 26,54 6,15 

 2004 71,86 61,70 52,57 35,75 11,68 74,61 11,68 13,71 70,62 20,65 8,73 

65-69 1997 61,05 45,12 38,89 38,70 22,41 57,59 27,27 15,14 64,87 27,34 7,79 

 2001 65,85 55,77 38,53 43,21 18,27 70,90 8,18 20,93 58,42 29,51 12,07 

 2004 68,54 60,00 45,75 34,46 19,79 75,25 13,12 11,63 72,63 19,61 7,76 

70-74 1997 59,30 45,67 29,93 43,42 26,65 60,87 15,40 23,74 48,53 36,22 15,24 

 2001 53,08 45,42 35,70 40,22 24,08 56,21 21,77 22,02 55,27 30,65 14,08 

 2004 61,81 59,15 40,29 35,72 23,99 68,91 11,05 20,04 56,54 24,86 18,60 

75-79 1997 46,79 39,78 28,50 45,25 26,25 60,43 14,57 25,00 40,17 43,05 16,77 

 2001 54,52 49,10 33,85 46,48 19,68 64,39 12,38 23,23 50,33 32,30 17,37 

 2004 47,96 45,83 34,14 36,75 29,11 58,48 14,72 26,80 39,69 36,27 24,04 

80-84 1997 45,73 48,40 33,43 38,75 27,81 59,98 8,51 31,51 32,97 43,30 23,73 

 2001 37,82 33,33 31,31 23,62 45,06 47,43 18,56 34,00 31,80 39,42 28,78 

 2004 53,33 47,18 33,23 39,32 27,45 57,81 18,16 24,04 40,68 32,72 26,61 

85+ 1997 56,08 38,67 15,69 44,90 39,41 43,35 9,13 47,52 16,11 45,70 38,18 

 2001 38,29 31,72 30,86 17,18 51,96 44,01 11,48 44,51 17,96 29,38 52,67 

 2004 51,10 46,39 35,31 30,24 34,46 53,83 10,75 35,42 20,23 38,92 40,84 

*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructieve
longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de
knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische aan-
doening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geënquê-
teerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren. Wat
mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld volgens
de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht wanneer de
geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet kan volgen.



BIJLAGE 3.2. PREVALENTIE VAN ALS GOED ERVAREN GEZONDHEID, ONTBREKEN VAN CHRONI-
SCHE MORBIDITEIT, CHRONISCHE ZIEKTECLUSTERS*, INVALIDITEIT EN ACTIVITEITSBEPERKINGEN#
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TENDENSEN IN DE VOLKSGEZONDHEID IN BELGIE TUSSEN 1997 EN 2004

Chronische ziekteclusters Invaliditeit Activiteitsbeperkingen 

Leeftijds-  
groep Jaar 

Als goed
ervaren 

gezondheid 

Geen 
chronische 

aandoeningen Geen Eén 
2 of

meer Geen Matig Ernstig Geen Matig Ernstig 

15-19 1997 92,97 91,66 88,75 9,89 1,36 94,93 4,74 0,34 94,73 4,88 0,39 

 2001 88,15 83,38 84,35 13,78 1,86 89,90 6,40 3,70 93,23 4,66 2,11 

 2004 89,90 87,32 86,54 13,01 0,46 90,23 6,74 3,03 93,76 4,89 1,35 

20-24 1997 87,47 88,43 84,83 12,08 3,09 91,95 5,78 2,26 91,19 7,28 1,53 

 2001 90,77 88,94 84,74 13,18 2,08 94,94 4,53 0,53 95,78 2,89 1,33 

 2004 87,95 87,19 86,77 11,34 1,89 91,33 3,22 5,44 95,97 2,55 1,47 

25-29 1997 89,42 87,79 85,40 12,71 1,89 93,62 4,76 1,62 93,80 5,61 0,59 

 2001 89,73 88,81 85,53 12,97 1,49 91,78 6,07 2,15 93,65 5,69 0,66 

 2004 87,96 87,03 81,68 16,47 1,85 90,42 6,80 2,77 95,80 3,31 0,89 

30-34 1997 86,21 82,93 79,75 15,87 4,38 88,49 5,68 5,82 91,44 5,54 3,03 

 2001 89,89 83,72 81,47 15,63 2,89 89,37 5,87 4,77 89,08 6,72 4,20 

 2004 91,85 83,97 80,36 15,68 3,96 91,10 4,46 4,44 94,08 4,83 1,09 

35-39 1997 77,49 78,39 75,28 19,23 5,49 83,96 7,01 9,02 90,39 6,62 2,99 

 2001 81,37 81,00 72,99 22,79 4,22 83,93 8,71 7,36 88,73 8,98 2,29 

 2004 82,45 82,99 76,62 18,21 5,17 85,81 7,61 6,59 88,66 9,45 1,89 

40-44 1997 70,20 66,73 62,55 27,97 9,48 73,60 14,00 12,40 80,45 12,90 6,65 

 2001 82,74 76,91 75,26 20,06 4,68 83,47 10,52 6,02 85,30 11,39 3,31 

 2004 85,97 82,02 76,99 18,09 4,92 87,77 6,08 6,15 90,39 7,45 2,15 

45-49 1997 74,04 63,71 56,56 39,20 4,24 77,48 11,60 10,92 87,89 10,23 1,88 

 2001 74,19 72,80 68,94 23,63 7,43 79,14 12,42 8,44 83,99 11,08 4,94 

 2004 76,59 73,40 65,00 27,86 7,13 80,54 8,19 11,27 84,28 12,74 2,98 

50-54 1997 72,18 65,77 53,58 39,19 7,23 76,80 11,92 11,28 76,92 19,37 3,70 

 2001 71,16 70,79 59,35 31,90 8,76 76,98 11,01 12,01 79,46 16,43 4,11 

 2004 70,30 75,48 63,66 26,88 9,47 83,93 7,33 8,75 85,87 10,48 3,64 

55-59 1997 68,57 58,31 44,63 44,17 11,21 71,35 15,23 13,42 69,33 28,25 2,43 

 2001 70,20 64,95 56,78 31,68 11,54 76,06 10,11 13,83 72,34 19,56 8,10 

 2004 66,93 61,21 50,88 34,86 14,26 70,25 13,52 16,23 76,21 18,47 5,32 

60-64 1997 66,52 58,56 43,85 45,74 10,41 66,44 20,19 13,38 71,29 19,31 9,40 

 2001 64,49 63,88 41,12 43,48 15,39 73,28 12,35 14,36 64,74 23,19 12,08 

 2004 70,33 63,83 54,22 27,03 18,76 76,60 10,83 12,57 62,68 26,50 10,82 
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65-69 1997 55,43 46,80 31,18 42,07 26,75 57,76 16,16 26,08 60,11 24,15 15,74 

 2001 57,08 57,17 36,59 45,31 18,10 69,82 11,63 18,56 63,63 24,80 11,57 

 2004 63,59 64,39 39,86 41,15 19,00 74,29 9,76 15,94 63,63 22,38 14,00 

70-74 1997 49,24 49,21 26,15 45,43 28,43 64,23 15,15 20,62 43,41 42,26 14,32 

 2001 48,96 47,95 29,10 48,90 22,00 56,69 16,25 27,06 49,33 30,38 20,29 

 2004 52,21 54,92 33,37 44,92 21,71 65,50 16,49 18,01 45,48 33,65 20,87 

75-79 1997 47,55 53,75 43,86 28,96 27,18 64,85 16,26 18,89 39,04 39,54 21,42 

 2001 40,48 38,38 25,73 39,50 34,77 43,60 22,80 33,59 30,21 44,87 24,92 

 2004 42,98 50,28 29,77 41,34 28,89 56,94 17,10 25,95 42,12 34,32 23,56 

80-84 1997 35,76 35,31 21,25 38,78 39,98 37,33 11,52 51,15 24,92 35,46 39,63 

 2001 35,45 42,70 25,11 46,07 28,82 52,95 11,01 36,04 35,73 31,32 32,95 

 2004 49,17 45,78 22,18 45,09 32,73 56,91 11,96 31,13 24,61 35,30 40,09 

85+ 1997 47,71 61,84 38,27 38,01 23,72 67,90 3,46 28,64 16,24 40,27 43,49 

 2001 51,70 37,50 17,29 44,23 38,48 45,53 15,79 38,68 14,90 22,06 63,04 

 2004 37,95 43,18 28,14 38,02 33,84 48,68 7,51 43,81 9,78 23,93 66,30 

*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstruc-
tieve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van
de knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische
aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geën-
quêteerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren.
Wat mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld
volgens de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht
wanneer de geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal
niet kan volgen.



BIJLAGE 4.

BIJLAGE 4.1. TOTALE LEVENSVERWACHTING (LV), LEVENSVERWACHTING IN ALS GOED ERVAREN
GEZONDHEID (LVGG), LEVENSVERWACHTING ZONDER CHRONISCHE MORBIDITEIT (LVZCM),
LEVENSVERWACHTING ZONDER ZIEKTECLUSTER* (LVZZC), MET MINSTENS EEN ZIEKTECLUSTER
(LVZC) OF MET COMORBIDITEIT (LVCOM), LEVENSVERWACHTING ZONDER INVALIDITEIT (LVZI), MET
MATIGE (LVMI) EN MET ERNSTIGE (LVEI) INVALIDITEIT EN LEVENSVERWACHTING ZONDER ACTIVI-
TEITSBEPERKINGEN# (LVZAB), MET MATIGE (LVMAB) EN MET ERNSTIGE (LVEAB) ACTIVITEITSBEPERKIN-
GEN BIJ 15-JARIGE JONGENS, BELGIE, 1997-2004
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TENDENSEN IN DE VOLKSGEZONDHEID IN BELGIE TUSSEN 1997 EN 2004

1997 2001 2004 Jaarlijkse wijziging¶

Jaar % LV Jaar % LV Jaar % LV Coëfficiënt P-waarde 

LV 60,27 61,00 61,91 0,23 0,06 

(60,24-60,30) (60,97-61,03) (61,88-61,94) 

Ervaren gezondheid 

LVGG 46,95 77,90 47,11 77,24 48,15 77,77 0,18 0,38 

(46,18-47,72) (46,40-47,82) (47,44-48,86) 

Chronische aandoeningen 

LVzCM 42,04 69,75 42,55 69,75 44,45 71,80 0,31 0,21 

(41,23-42,85) (41,80-43,30) (43,73-45,17) 

Chronische ziekteclusters 

LVzZC 39,04 64,78 39,61 64,93 40,19 64,92 0,18 0,39 

(38,23-39,85) (38,84-40,37) (39,43-40,95) 

LVZC 15,31 25,40 15,44 25,31 15,86 25,61 0,07 0,38 

(14,51-16,10) (14,70-16,17) (15,13-16,58) 

LVCom 5,92 9,82 5,96 9,77 5,86 9,47 -0,01 0,88 

(5,37-6,47) (5,46-6,46) (5,40-6,33) 

Invaliditeit 

LVzI 47,13 78,20 48,04 78,75 50,14 80,99 0,44 0,11 

(46,39-47,87) (47,35-48,72) (49,51-50,77) 

LVMI 6,60 10,95 5,94 9,74 5,24 8,46 -0,20 0,01 

(6,02-7,17) (5,43-6,45) (4,78-5,70) 

LVEI 6,54 10,86 7,02 11,52 6,53 10,55 -0,01 0,95 

(5,97-7,12) (6,48-7,57) (6,04-7,02) 

Activiteitsbeperkingen

LVzAB 47,91 79,49 48,16 78,95 50,18 81,05 0,32 0,06 

(47,20-48,61) (47,50-48,81) (49,58-50,78) 

LVMAB 9,48 15,73 8,90 14,59 7,80 12,59 -0,23 0,002 

(8,79-10,17) (8,28-9,51) (7,25-8,34) 

LVEAB 2,88 4,79 3,94 6,47 3,94 6,36 0,14 0,01 

(2,46-3,31) (3,51-4,37) (3,55-4,32) 

*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructie-
ve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de
knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische
aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geën-
quêteerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren.
Wat mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld
volgens de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht
wanneer de geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal
niet kan volgen.
¶: Gewogen regressie volgens de kleinstekwadratenmethode.
§: 95% betrouwbaarheidsinterval.

§



BIJLAGE 4.2. TOTALE LEVENSVERWACHTING (LV), LEVENSVERWACHTING IN ALS GOED ERVAREN
GEZONDHEID (LVGG), LEVENSVERWACHTING ZONDER CHRONISCHE MORBIDITEIT (LVZCM),
LEVENSVERWACHTING ZONDER ZIEKTECLUSTER* (LVZZC), MET MINSTENS EEN ZIEKTECLUSTER
(LVZC) OF MET COMORBIDITEIT (LVCOM), LEVENSVERWACHTING ZONDER INVALIDITEIT (LVZI), MET
MATIGE (LVMI) EN MET ERNSTIGE (LVEI) INVALIDITEIT EN LEVENSVERWACHTING ZONDER ACTIVI-
TEITSBEPERKINGEN# (LVZAB), MET MATIGE (LVMAB) EN MET ERNSTIGE (LVEAB) ACTIVITEITSBEPERKIN-
GEN BIJ 15-JARIGE MEISJES, BELGIE, 1997-2004
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1997 2001 2004 Jaarlijkse wijziging¶

Jaar % LV Jaar % LV Jaar % LV Coëfficiënt P-waarde 

LV 66,63 67,18 67,78 0,15 0,04 

(66,61-66,65) (67,16-67,20) (67,76-67,80) 

Ervaren gezondheid 

LVGG 46,97 70,49 48,03 71,49 49,17 72,55 0,31 0,21 

(46,05-47,88) (47,18-48,87) (48,40-49,95) 

Chronische aandoeningen 

LVzCM 45,16 67,77 46,33 68,96 48,42 71,44 0,41 0,07 

(44,26-46,05) (45,51-47,15) (47,68-49,16) 

Chronische ziekteclusters 

LVzZC 38,87 58,34 39,94 59,45 41,43 61,13 0,36 0,11 

(37,97-39,77) (39,12-40,75) (40,66-42,21) 

LVZC 19,78 29,69 19,31 28,74 18,11 26,72 -0,22 0,02 

(18,89-20,67) (18,47-20,14) (17,36-18,86) 

LVCom 11,97 37,97 11,82 39,12 12,15 40,66 0,07 0,38 

(7,33-8,62) (7,33-8,55) (7,71-8,76) 

Invaliditeit 

LVzI 50,59 75,92 51,09 76,05 53,16 82,60 0,34 0,17 

(49,76-51,41) (50,32-51,85) (52,48-53,83) 

LVMI 7,12 10,60 6,02 8,89 2,60 4,04 -0,18 0,03 

(6,59-7,83) (6,54-7,70) (5,53-6,52) 

LVEI 8,83 13,26 8,97 13,36 8,60 13,36 -0,02 0,89 

(8,17-9,50) (8,34-9,61) (8,06-9,13) 

Activiteitsbeperkingen

LVzAB 48,46 72,72 48,95 72,87 50,01 73,79 0,23 0,20 

(47,65-49,27) (48,21-49,70) (49,35-50,67) 

LVMAB 12,17 18,26 10,95 16,30 10,43 15,39 -0,21 0,02 

(11,38-12,96) (10,25-11,64) (9,82-11,05) 

LVEAB 6,01 9,01 7,28 10,83 7,34 10,82 0,16 0,08 

(5,42-6,59) (6,70-7,85) (6,88-7,80) 

*: Ziektecluster: hartaandoening (hartinfarct en ernstige hartproblemen), ademhalingsziekte (astma, chronische bronchitis, chronische obstructie-
ve longziekte en andere langdurige longaandoeningen), spier-pees-botletsel (langdurige rugpijn (minstens 3 maanden), hernia, artrose van de
knieën, heupen, handen, reumatoïde artritis van handen of voeten, andere vorm van chronische gewrichtsontsteking), kanker, neurologische
aandoening (epilepsie, duizeligheid met vallen tot gevolg, beroerte) en diabetes.
#: Activiteitsbeperkingen: omvat 7 ADL-functies (in en uit het bed stappen, gaan zitten en opstaan, aankleden, handen en gezicht wassen, eten,
naar het toilet gaan, continentie), mobiliteit en 2 zintuiglijke functies (zien en horen). Matige en ernstige beperkingen zijn er wanneer de geën-
quêteerde voor ten minste een van de functies moeilijkheden ondervindt of deze functies alleen met de hulp van iemand anders kan uitvoeren.
Wat mobiliteit betreft, kon de geënquêteerde maximum 200 meter of slechts enkele stappen afleggen. Het gezichtsvermogen wordt beoordeeld
volgens de mate waarin de geënquêteerde iemand kan herkennen op een afstand van 4 en 1 meter. Het gehoor wordt beschouwd als slecht
wanneer de geënquêteerde een tv-programma alleen kan volgen met het volume luider dan voor anderen aanvaardbaar is, of het helemaal niet
kan volgen.
¶: Gewogen regressie volgens de kleinstekwadratenmethode.
§: 95% betrouwbaarheidsinterval.
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Gezocht: eenvormigheid inzake sociale bescherming in de overheidsdiensten
door Jean Jacqmain

In principe stellen de overheidsdiensten hun personeel in statutair verband tewerk.
Ten gunste van deze personeelsleden werd geleidelijk aan een stelsel uitgewerkt dat
hen tegen de sociale risico’s moet beschermen. Dit stelsel verschilt door zijn logica
en technieken aanzienlijk van het stelsel van de werknemers.
Het statutaire principe wordt anderzijds steeds vaker ernstig in vraag getrokken
doordat vaker personeel wordt aangeworven via een arbeidscontract, wat inhoudt
dat het algemene socialezekerheidsstelsel van toepassing is.
Dat betekent dat er zowel extern als intern twee socialebeschermingssystemen
naast elkaar bestaan, en dat leidt tot discrepanties en spanningen, maar ook tot kri-
tiek, die zelden door een nauwgezet onderzoek wordt gestaafd.
De onderhavige studie neemt de complexe situatie onder de loep en gaat dieper in
op het feit of deze discrepanties al dan niet kunnen worden vermeden. Verder
hoopt ze aan te tonen of de politieke overheid bijdraagt tot de oplossing of eerder
tot het probleem.

Impossible uniformity: social protection in government services
by Jean Jacqmain

In principle, government services employ their personnel based on the basis of a
specific status. A system aimed at protecting these workers from social risks has
been progressively developed. This system is quite different from that of salaried
workers as regards its underlying logic and techniques.
Moreover, the status principle is increasingly undermined by the fact that adminis-
trations are resorting to hiring people with an employment contract, which means
that the general system of social security is applicable.

Thus two social protection systems are put in place at external and internal level.
This results in disparities, tensions, and criticism, which is rarely submitted to a
careful examination.
The present study aims at exploring this complex situation, and wishes to con-
tribute to current reflection on the avoidable or inevitable nature of the disparities.
Along the way, it hopes to demonstrate whether the authorities contribute to the
solution or rather to the issue.

*
*     *
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Dienstencheques: quasimarktmaatregel en vergelijking van de prestaties van de
dienstverlenende bedrijven
door Arnaud Henry, Stephane Nassaut, Jacques Defourny en Marthe Nyssens

In 2001 voerde de Belgische staat de “dienstencheques” in. Dit systeem is gebaseerd
op een quasimarktmaatregelprincipe om de ontwikkeling van buurtdiensten in de
hand te werken en tegelijkertijd banen te creëren. Door het feit dat het dienstenche-
quesysteem steunt op de onderlinge concurrentie van de dienstverleners en op een
vrije keuze van de gebruikers, lijkt het interessant om de prestaties van de verschil-
lende types van operatoren die de diensten in kwestie verlenen, met elkaar te verge-
lijken. Verschillende werken kaartten deze kwestie reeds gedeeltelijk aan; ze sugge-
reerden met name dat de bijkomende subsidies die aan sommige types van organisa-
ties – vooral inschakelingsbedrijven – werden toegekend, niet overbodig zijn, aange-
zien ze kwaliteitsjobs creëren en op dit niveau een collectieve impact teweegbren-
gen.
Niettemin zouden de evaluaties die de verschillende soorten dienstverleners met
elkaar vergelijken, met het oog op de volledigheid in de toekomst ook aandacht
moeten besteden aan andere dimensies van de prestaties, namelijk de dimensie
“kwaliteit van de geleverde diensten”. Bovendien zou het interessant zijn om ook
andere methodologieën te gebruiken die eerder synthetische resultaten opleveren,
met een grotere leesbaarheid van de evaluaties en vergelijkingen tot gevolg. Om de
resultaten van vergelijkende studies verder uit te diepen lijkt het overigens relevant
dat die gebaseerd worden op een fijnere classificering van de dienstverleners, zodat
verslag kan worden uitgebracht over hun missies en erkenningen en dus de midde-
len waarover ze kunnen beschikken.

Service vouchers: near-commercial regulation and compared performance of
service providing companies
by Arnaud Henry, Stephane Nassaut, Jacques Defourny and Marthe Nyssens

In 2001, the Belgian State introduced the service voucher system, based on a near-
commercial regulation in view of favouring the development of proximity services,
while generating employment. As the system rests on the competition of several
providers with different goals as well as on the free choice of the users, it is interest-
ing to review the compared performances of the various operators providing these
services. Several articles have already partially examined this; they suggest among
others that the additional subsidies allocated to certain types of organisations, large-
ly aimed at social integration, are not superfluous in view of the quality of the jobs
created and the collective impact generated in this matter.
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In future though, in order to be more complete, assessments comparing different
types of service providers should examine other performance dimensions, in partic-
ular those related to the quality of the services provided. It would also be interesting
to use other methods, yielding more synthetic results, in order to emphasize the leg-
ibility of the assessments and the comparisons. Moreover, to fine-tune the results of
the comparative studies, it would be relevant to base such studies on a finer cate-
gorisation of the service providers in order to give an account of the missions that
they pursue and the amenities, and thus the resources, that they can enjoy.

*
*     *

De regionalisering van de sociale zekerheid in België in het licht van het arrest
van het Europese hof van justitie inzake de Vlaamse zorgverzekering
door Herwig Verschueren

De invoering van de Vlaamse zorgverzekering door het Decreet van de Vlaamse
Gemeenschap van 30 maart 1999 is in de afgelopen jaren niet onopgemerkt geble-
ven. Voor het eerst werd in België een deel van de financiële ondersteuning bedoeld
om kosten te compenseren voor niet-medische hulp- en dienstverlening van perso-
nen die niet in staat zijn de dagelijkse taken te verrichten die nodig zijn om te voor-
zien in de eigen basisbehoeften georganiseerd buiten de klassieke, en nationaal
geregelde, takken van de sociale zekerheid en sociale bijstand.
De samenloop van de discussie over de plaats van de Vlaamse zorgverzekering in de
Belgische staatsinrichting langs de ene kant en het Europese vrij verkeer van perso-
nen en de Europese socialezekerheidscoördinatie langs de andere kant, resulteerde
in een beroep tot nietigverklaring van een deel van het Zorgverzekeringsdecreet bij
het Arbitragehof (thans Grondwettelijk Hof). Naar aanleiding van deze procedure
stelde het Arbitragehof op 19 april 2006 een reeks van prejudiciële vragen aan het
Europese Hof van Justitie. Deze vragen werden door het Hof van Justitie beant-
woord in zijn arrest van 1 april 2008.
Deze bijdrage analyseert de gevolgen van dit arrest niet alleen voor de Vlaamse zorg-
verzekering, maar ook voor het debat over de regionalisering van de sociale zeker-
heid in België. De auteur schetst eerst de (juridische) voorgeschiedenis van deze
zaak, zowel vanuit het oogpunt van het Belgisch institutioneel recht als vanuit dat
van de Europese socialezekerheidscoördinatie, en gaat onder meer in op de beteke-
nis van de toepassing van deze Europese regelgeving op de Vlaamse zorgverzeke-
ring en de aanpassingen die de Vlaamse wetgever als gevolg hiervan aan het Zorg-
verzekeringsdecreet heeft moeten doorvoeren. Vervolgens licht hij de precieze vra-
gen toe die in de zaak voor het Europese Hof van Justitie ter discussie stonden en
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behandelt hij de standpunten van de Advocaat-generaal. Daarna wordt het arrest zelf
van het Hof van Justitie geanalyseerd en worden de gevolgen ervan voor de Vlaamse
zorgverzekering en voor uitoefening van de bevoegdheidsverdeling in België inzake
sociale zekerheid en bijstand aan personen geschetst.

The regionalisation of Belgian social security in view of the judgment of the
European Court of Justice concerning Flemish care insurance
by Herwig Verschueren

The introduction of the Flemish care insurance as a result of the Decree of the Flem-
ish Community of 30 March 1999 did not go by unnoticed in recent years. For the
first time ever in Belgium, part of the financial support earmarked for the compensa-
tion of costs related to non-medical assistance and services to persons who are not
able to carry out the daily tasks related to their own basic requirements, was orga-
nized outside the classic and federally regulated branches of social security and
social assistance.
The convergence of the discussion on the place of Flemish care insurance in the
Belgian state organisation on the one hand, and the European free movement of per-
sons and the European coordination in the field of social security on the other hand,
resulted in an appeal to declare part of the Care insurance Decree void with the
Court of Arbitration (currently the Constitutional Court). In the context of this pro-
cedure, the Court of Arbitration asked the European Court of Justice a number of
prejudicial questions on 19 April 2006.  The European Court of Justice answered
these questions in its judgment of 1 April 2008.
This contribution analyses the consequences of this judgment on the Flemish care
insurance, as well as on the debate concerning the regionalization of Belgian social
security. The author first outlines the (juridical) aspects of this case, both from the
point of view of Belgian institutional law and from the point of view of the Euro-
pean coordination in the field of social security. He then examines the significance
of the application of these European rules on the Flemish care insurance and the
legislative adjustments the Flemish Community will have to implement with regard
to the Care insurance Decree. He then goes into the specific questions that were up
for discussion in the case that was brought to the European Court of Justice and
deals with the points of view of the Advocate General. Finally, the judgment of the
Court of Justice itself is analysed, and its consequences for the Flemish care insur-
ance and for the exercise of conferred power in Belgium as regards social security
and assistance to people are outlined.

*
*     *
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Sociale insluiting, maatschappelijk kapitaal en Europese governance
door François Vandamme

Sinds 2000 aanvaardt de Europese Unie in haar economische en sociale strategie,
die in Lissabon werd bepaald, dat het hardnekkige voortbestaan van armoede de
geloofwaardigheid van het Europees sociaal model in de weg staat. Sindsdien heeft
de Unie de lidstaten ertoe aangezet om hun beleid voor armoedebestrijding en
sociale insluiting te coördineren. Niet alleen de regeringen, maar ook andere part-
ners zijn, onrechtstreeks, betrokken bij deze debatten en beoordelingen, die erop
gericht zijn om de kwaliteit van het relevante beleid te verbeteren. De auteur legt
uit dat, zelfs als het thema sociale insluiting in Europa pas laat zijn intrede deed,
omdat men oordeelde dat het onverenigbaar was met het subsidiariteitsbeginsel –
voorrang aan de bevoegdheden van de nationale en zelfs lokale overheden – de ver-
ankering van deze beleidsinitiatieven in de verwezenlijking van de grondrechten de
bekommernis van de Unie erom rechtvaardigt. De verankering rechtvaardigt boven-
dien de beoordeling van de impact van het Europese beleid op de bevordering van
deze rechten.
Niettemin mogen in deze evaluatie op Europees niveau de lokale belangen niet over
het hoofd worden gezien. Aangezien op het terrein de toegang tot de rechten
belangrijk is, blijft het interessant om zich te buigen over de lokale dynamiek die
gecoördineerde lokale partners betrekt bij vrijwilligersinitiatieven, de sociale inclu-
sie bevordert en onder bepaalde voorwaarden maatschappelijk kapitaal creërt. Dit
concept verdient het verder te worden uitgediept, ook al wordt het reeds sinds een
tiental jaren in verschillende contexten bestudeerd. Net zoals de sociale cohesie en
de democratie, is maatschappelijk kapitaal het gevolg van de creatie van een sociale
link tussen de mensen en hun gemeenschappen, dankzij de participatie van de acto-
ren in de economische en sociale ontwikkeling. Het sociale-insluitingsbeleid zou
meer oog moeten hebben voor deze dynamiek en Europa zou, door middel van de
opencoördinatiemethode sociale insluiting, meer vernieuwende of doortastende ini-
tiatieven moeten opwaarderen, want de bedoeling is tenslotte om de betrokken
actoren te mobiliseren. Indien sociale insluiting kan helpen om op lokaal en natio-
naal niveau uit de impasse te geraken, dan zouden de acties van de Unie zich des te
meer moeten concentreren op hun nuttigheid als governancemiddel in Europa.

Social inclusion, social capital and governance in Europe
by François Vandamme

The European Union officially admitted in its economic and social strategy decided
in Lisbon in 2000, that the persistence of poverty constitutes an obstacle to the
credibility of the European social model. Since then the Union has committed the
member states in a coordination of policies against poverty and in favour of social
inclusion. In addition to the governments, other partners are indirectly implicated in
these exchanges and evaluations intended to improve the quality of the relevant
policies. The author shows that, even if the theme of social inclusion arrived late in
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Europe because it was believed to be incompatible with the principle of subsidiari-
ty, that gave priority to the competences of the national or local authorities, the
anchoring of these policies in the realisation of fundamental rights justifies the
Union being concerned with them. It also authorises the evaluation of the impact of
the European policies on the promotion of these rights.
However, this evaluation at a European level must not lose sight of the local issues.
Given that in the field there are issues of access to rights, it remains interesting to
lean on the local dynamics, involving local partners coordinated in voluntary
approaches, favouring social inclusion and able to create social capital under certain
conditions. This concept again deserves it being considered or studied in diverse
contexts over decades. Like social cohesion and democracy, social capital results
from the creation of a social connection between people and their communities
through the participation of the players to economic and social development. The
social inclusion policies must bank more on these dynamics. And Europe must value
more innovative or decisive actions, through the method of open coordination on
social inclusion, as it is intended to mobilise the players concerned. If it could assist
in breaking the impasse at local and national levels and stimulating social innova-
tion, the action of the Union could be even more convincing in its useful role as an
instrument for governance in Europe.

*
*     *

Tendensen in de volksgezondheid in België tussen 1997 en 2004
door Herman Van Oyen en Patrick Deboosere 

Dit artikel heeft de bedoeling in te schatten of langer leven in België wordt geasso-
cieerd met meer gezonde levensjaren, en dat aan de hand van de beoordeling van
tendensen (1997-2004) in indicatoren voor gezondheidsverwachting op de leeftijd
van 65 en 80 jaar, voor verschillende gezondheidsdomeinen: ervaren gezondheid,
chronische morbiditeit, ziekteclusters, invaliditeit en activiteitsbeperkingen.
De informatie is afkomstig van het Belgische Gezondheidsonderzoek. De gezond-
heidsverwachtingen werden berekend volgens de Sullivan-methode.
De winst aan levensverwachting onder de leeftijd van 80 jaar bestaat gedeeltelijk uit
gezonde levensjaren. Bij de 65-jarigen en vooral bij de mannen wijzen de gegevens
in de richting van compressie van morbiditeit. De hogere levensverwachting na de
leeftijd van 80 jaar is niet volledig ten gunste van meer gezonde jaren. Op de leeftijd
van 80 jaar en vooral bij vrouwen krijgt zowel de absolute als de relatieve expansie
de bovenhand.
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Trends in population health 1997 and 2004 in Belgium
by Herman Van Oyen and Patrick Deboosere 

The objective of this article is to assess if longer life in Belgium is associated with
more healthy years through the evaluation of trends (1997-2004) in health expectan-
cy indicators at ages 65 and 80, covering different health domains: self-perceived
health, chronic morbidity, disease clusters and disability and activity limitations.
Information was obtained from Belgian Health Interview Surveys. Health expectan-
cies were calculated using the Sullivan method.
The gain in life expectancy under the age of 80 years is in part translated into heal-
thy years. At age 65 years and in particular among men the data support the com-
pression of morbidity model. The gain in life expectancy after the age of 80 years is
not in total a benefit towards more health. At age 80 and especially among women
the expansion, both absolute and relative, prevails.

____________
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