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EEN INDICATOR VOOR DE OMVANG EN 
EVOLUTIE VAN HET ZWARTWERK IN DE
BELGISCHE ECONOMIE*

DOOR JOZEF PACOLET, SERGIO PERELMAN, PIERRE PESTIEAU en KATLEEN BAEYENS
met medewerking van OUSMANE FAYE en BRUNO SOUMAGNE

DANKWOORD

Voorliggende paper is een samenvatting van een studie in opdracht van de POD
Wetenschapsbeleid en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg om de
haalbaarheid na te gaan van een eenduidige en exhaustieve indicator voor de
omvang van sociale fraude en zwartwerk in België. Het onderzoek werd uitgewerkt
in een samenwerkingsverband tussen de CREPP van de ULg en het HIVA van de
KUL, die elk bepaalde deelaspecten voor hun rekening namen en tot gemeenschap-
pelijke conclusies komen.

Wij danken de opdrachtgevers voor de geboden onderzoeksmogelijkheden, de
leden van de stuurgroep voor de commentaar in het begeleidingscomité, de adminis-
traties voor hun bereidheid tot medewerking en de geleverde informatie. Meer spe-
cifiek wensen wij hier Tom Bevers van de FOD WASO, Didier Verbeke van de FOD
Sociale Zekerheid en Aziz Naji van de POD Wetenschapsbeleid te bedanken voor de
sturing van het project in functie van wat de overheid aan informatie werkelijk
nodig heeft, en het integreren van de resultaten in het politiek-maatschappelijk
debat om op dit terrein duurzaam vooruitgang te boeken (1).

1. INLEIDING: FRAUDE, EEN ONMEETBAAR BEGRIP MAAR VOORAL EEN TAAI FENOMEEN

De Europese Commissie heeft in haar tewerkstellingsrichtsnoeren een belangrijk
aandachtspunt gemaakt van de strijd tegen zwartwerk. Oorspronkelijk was ook een
nauwkeurige identificatie van dit zwartwerk en de kwantificering gevraagd. Thans
circuleren uiteenlopende cijfers voor België omtrent de omvang van het zwartwerk. 

* Samenvatting van en beleidsaanbevelingen vanuit het onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de
Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en de Federale Overheidsdienst
Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
(1) Met dank aan de collega’s op het HIVA: Marijke Borghgraef, Sigrid Merckx en Wim Van Opstal en
aan Arnaud Van Bellingen van CREPP, die zorgden voor de vertaling van deze samenvatting.

457



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2008

Voor België circuleren uiteenlopende ramingen van 3-4% tot 20% van het bbp.
Regelmatig worden de laatste cijfers als realiteit geciteerd. Beide cijfers worden
door gezaghebbende bronnen gehanteerd. Zo is voor België een 4% gehanteerd in
een recente EU-studie over undeclared work, verwijzend naar de nationale rekenin-
gen, en is in een ECB-paper de veel hogere raming van F. Schneider van rond de
20% gehanteerd. Onze conclusie in vroeger onderzoek was dat men hierdoor niet
alleen niet weet of het een ‘majeur’ probleem is of niet, maar evenmin of de situatie
verbetert of verslechtert. Deze situatie wijkt niet af van andere landen waar ook
hoge en lage schattingen naast elkaar blijven bestaan. Dit kan veroorzaakt worden
door definitieverschillen, of door verschillen in de gehanteerde methode om tot die
raming te komen.

Wij beschrijven hierna, in de tweede paragraaf, de gehanteerde definities, waarbij
wij opteren voor een brede definitie, en geven vervolgens een overzicht en een eva-
luatie van de diverse gangbare methodes om de ondergrondse economie respectie-
velijk het zwartwerk in beeld te brengen. Het kiezen voor een brede definitie bete-
kent dat verschillende methoden parallel zullen moeten worden gehanteerd, waar-
bij verschillende instanties betrokken zijn, en waarna op het einde een globalisatie
nodig is. In een derde en vierde paragraaf worden verschillende methoden beschre-
ven voor de inschatting van het zwartwerk en de ondergrondse economie. In de
vijfde paragraaf geven wij een overzicht van hoe de informatie van de administratie-
ve controle-instanties kan gevaloriseerd worden, en in een zesde paragraaf tonen wij
aan hoe deze informatie dient te worden vergeleken met de parameters gebruikt in
de nationale rekeningen om tot een globale inschatting te komen, al dan niet op
periodieke wijze aangevuld/herijkt met ad-hocenquêtes bij de bevolking of het
bedrijfsleven en de inspectiediensten. Voorliggende onderzoeksopdracht had niet
de middelen om tot een eigen schatting over te gaan van het zwartwerk maar in een
zevende punt geven wij toch enig zicht tot welke type van raming van de omvang
van fraude dit kan leiden. In een achtste paragraaf geven wij een aantal aanbevelin-
gen voor de organisatie van een dergelijke systematische, gedetailleerde en exhaus-
tieve raming van de ondergrondse economie en zwartwerk, en de rapportering
daarover. Of hierin werkelijk stappen vooruit worden gezet, zal een kwestie zijn van
politieke bereidheid, zoals blijkt uit de laatste paragraaf.

De meting van het zwartwerk is nog controversieel, misschien ook omdat er in het
verleden onvoldoende aandacht werd geschonken aan het fenomeen. Zo blijven
recent op internationaal vlak, de resultaten van diverse methoden naast elkaar geci-
teerd, en riskeren de tegenstellingen tussen de ramingen vaak op een dovemans-
gesprek uit te lopen, in plaats van een reconciliatie van een aantal methoden na te
streven. Die onverschilligheid is niet toevallig.

De ondergrondse economie en het zwartwerk zijn fenomenen die we zeer moeilijk
kunnen controleren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat over dit onderwerp,
meer bepaald omtrent de inschatting van het belang en van de gevolgen ervan, een
en ander te lezen valt. Dit ‘een en ander’ is echter niet willekeurig: het stemt vaak
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overeen met de visie die men heeft over de rol van de overheid in de maatschappij.
Zo beschouwen liberalen zwartwerk als een legitiem antwoord op een al te gulzige
wetgever. Zij leggen daarbij het verband met op zich onverdachte deugden zoals effi-
ciëntie en zelfs billijkheid. Voor de verdedigers van de verzorgingsstaat daarentegen
zorgt zwartwerk, en in grotere mate de ondergrondse economie, voor een gemiste
kans die nefast is voor de goede werking van de verzorgingsstaat en zorgt het voor
verstoringen op het vlak van economische efficiëntie en sociale herverdeling.

Economische analyse en een goed gebruik van statistiek laten ons toe om een en
ander in kaart te brengen. We kunnen echter vraagtekens plaatsen bij vergelijkingen
van de omvang van de ondergrondse economie, zowel in tijd als in ruimte. Uitspra-
ken dat de omvang van de ondergrondse economie op 20 jaar tijd gegroeid is van 10
naar 21%, of dat deze 9% bedraagt in de Verenigde Staten en 26% in Italië, lijken dan
ook vaak uit de lucht gegrepen voor diegenen die de realiteit in deze landen ken-
nen. Beweringen dat zwartwerk en fiscale fraude de productiviteit verbeteren – aan-
gezien het de productiefste en vernuftigste economische agenten zouden zijn die er
gebruik van maken – worden evenmin ernstig genomen.

Anderzijds kan men eenvoudig bewijzen dat deloyale concurrentie, waartoe fraude
leidt, economisch inefficiënt is en dat het de overheid verplicht om diegene die in
het wit werken, hoger te belasten. Het is ook geweten welke sectoren het sterkst
getroffen worden door zwartwerk en fiscale fraude: de landbouwsector, de textiel-
en kledingsector, de bouw en de horeca.

Volgens enkele economen hangt het bestaan van zwartwerk af van de starheid van
de formele economie (cf. belastingen, bijdragen, reglementeringen, termijnen, …).
Voor bepaalde diensten klopt dit zonder enige twijfel, hetgeen ook de overheid
ertoe aanzet om deze activiteiten uit de grijze zone te halen. Dit geldt echter niet
voor alle sectoren. Doorheen de jaren kende onze economie immers een toegeno-
men flexibiliteit zonder dat het zwartwerk verdween. Het openen van onze grenzen
heeft hier allicht toe bijgedragen.

In dit rapport geven we een overzicht van verschillende pistes die gericht zijn op
een inschatting van het belang van zwartwerk. Ondanks onze kritische beschou-
wing, denken we dat het belangrijk is om de kern van de zaak beter af te bakenen
en ons te concentreren op specifieke sectoren en op het uitvoeren van enquêtes
met de medewerking van de betrokken administraties. De belangrijkste vraag die
we ons echter stellen, is deze van de politieke wil. De strijd tegen zwartwerk wordt
immers, net als deze tegen corruptie, piraterij of vervuiling, gekenmerkt door een
grote afstand tussen woorden en daden.
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2. DEFINITIES

2.1. EEN VEELVOUD VAN FENOMENEN
Definities en terminologie verwijzen naar een veelvoud van begrippen, met het
belangrijke onderscheid tussen legale en illegale activiteiten, en tussen niet-gerap-
porteerde en niet-waargenomen activiteiten. Het ontwijken en ontduiken van belas-
tingen, bijdragen, administratieve verplichtingen, maar ook verplichtingen om deel
te nemen aan structuurenquêtes, zijn dus een deel van bepaalde definities van
zwartwerk, en maken ook dat bepaalde informatiebronnen hun beperkingen heb-
ben voor het doel van de identificatie en kwantificering van zwartwerk. Het door
elkaar gebruiken van diverse begrippen verklaart waarschijnlijk ook waarom er
zoveel verschillende ramingen naast kunnen elkaar bestaan.
Ons rapport sluit af met een globalisatie van de informatie over zwartwerk in macro-
economische termen van de nationale rekeningen. Daarom ook dat wij starten bij de
recentste internationale standaard voor macro-economische statistieken, the 1993
System of National Accounts, die ons helpt om het zwartwerk of de ondergrondse
economie te situeren (2).

Er wordt hierbij het onderscheid gemaakt tussen:
� ondergrondse economie of zwartwerk:
– om betaling van inkomsten, btw of andere taksen te vermijden;
– activiteiten om de betaling van socialezekerheidsbijdragen te vermijden;
– activiteiten om andere wettelijke regels te ontwijken onder meer m.b.t. minimum-

loon, arbeidstijden, arbeidsveiligheid;
– activiteiten om andere administratieve verplichtingen te vermijden.
� illegale productie:
– productie van goederen en diensten waarvan de productie, de verkoop of het

bezit is verboden;
– productie van doorgaans legale activiteiten maar die illegaal worden wanneer zij

worden uitgeoefend door niet-geautoriseerd personeel.
� informele economie:

activiteiten die vooral in minder ontwikkelde landen belangrijk zijn en die de pro-
ductie bevatten van entiteiten met het doel werk en inkomen te verwerven, maar
opereren op een doorgaans laag niveau van arbeidsverdeling, organisatie, arbeids-
regulering en met arbeidsrelaties die vaak occasioneel, via familiebanden en per-
soonlijke en sociale relaties tot stand komen, eerder dan door arbeidscontracten.
Hun activiteiten kunnen al dan niet ondergronds of al dan niet illegaal zijn;

� huishoudelijke productie voor eigen gebruik;
� economie die door deficiënties van het administratief statistisch apparaat uit het

beeld is verdwenen, hetzij doordat de entiteiten niet geregistreerd zijn, of omdat
hun informatie niet verwerkt is, of omdat zij hun activiteiten onderrapporteren.

(2) Het is uiteindelijk ook de basis voor de definities van de OESO en Eurostat.
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2.2. BEHOUD VAN EEN RUIME DEFINITIE
Wat moet hiervan voorwerp zijn van een indicator over zwartwerk? De informele en
huishoudelijke productie en de deficiënties in het meten van de activiteiten in de
nationale rekeningen dienen niet het voorwerp te zijn van zo een indicator.

Oorspronkelijk wenste de Europese Commissie het debat te beperken tot legale
activiteiten die weliswaar gebeuren zonder aangifte van het werk aan sociale en fis-
cale administraties. Noch de diverse inschattingen die men op macro-economische
vlak wenste te maken van het fenomeen, noch de vereiste naar exhaustiviteit, kun-
nen dit onderscheid verantwoorden. Ook de theorie en de praktijk van de strijd
tegen fraude stoten op de beperkingen van enge definities: men komt steeds vor-
men tegen die behoren bij de ruimere definitie. Ook F. Schneider verruimt de defini-
tie van schaduweconomie naar alle legale en illegale productie en verhandeling van
goederen en diensten, tegen geld of via ruilhandel, en die niet geregistreerd zijn in
het nationaal inkomen.

Bovenstaande begrippen leidden tot uiteenlopende metingen van de ondergrondse
economie, fiscale en sociale fraude en zwartwerk of informele economie. Toch zijn er
argumenten om de uiteenlopende definities in hun samenhang te blijven zien (Paco-
let, J. en Geeroms, H., 1995) omdat fiscale en sociale fraude, ontwijking, informele
economie tot zelfs clandestiniteit en criminaliteit elkaar soms raken. Ten slotte impli-
ceert fiscale fraude een nog ruimere definitie dan zwartwerk (dus met inbegrip van
ondermeer kapitaalinkomsten), en is beleidsmatig ook ontwijking niet onbelangrijk.
Opnieuw kan informatie over het ene nuttig zijn voor informatie over het andere.

In vroegere studies over sociale fraude hebben wij ook steeds een ruime definitie
gehanteerd (Pacolet, J. en Geeroms, H., 1995) Sociale fraude is daarvan een eerste
component. Sociale fraude heet elk misbruik inzake socialezekerheidsrecht, het
arbeidsrecht en de sociale bijstand, waarbij men zich tracht te onttrekken aan de
regelgeving en de bijbehorende lasten van de overheid. Het omvat het zich onttrek-
ken niet alleen van het betalen aan socialezekerheidsbijdragen, maar ook aan andere
arbeidsreglementering ter bescherming van de werknemers. Hieruit vloeit een infor-
meel en zwart circuit voort van arbeid en inkomens, waarin men fiscale en parafis-
cale bijdragen wenst te ontwijken of te ontduiken. Verder is ook uitkeringsfraude
mogelijk. Wij stelden ook voor dit uit te breiden tot sociale ontwijking. Voor de eco-
nomisten, maar misschien ook voor het rechtvaardigheidsgevoel van veel burgers, is
het onderscheid tussen ontwijking en ontduiking niet relevant, omdat alle twee
resulteren in een minder belastbare basis voor de overheid. Ceteris-paribus moeten
ook alle vormen van fiscale fraude voorwerp uitmaken van de maatstaf van onder-
grondse economie. Ook hier kan overwogen worden om naast ontduiking ook ont-
wijking in beeld te brengen (Pacolet, Geeroms). In het verlengde daarvan wordt in
dat referaat finaal ook de sociale en fiscale uitgaven meegenomen, de sociale of fis-
cale niet-belasting die alle hetzelfde gevolg hebben, met name een minder belastba-
re basis. Maar ook misbruik van subsidies of sociale uitkeringen heeft hetzelfde
negatieve effect op de publieke financiën.
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3. MACRO-ECONOMISCHE INSCHATTING VAN DE ONDERGRONDSE ECONOMIE

De methoden om zwartwerk te schatten zijn van a) macro-economische aard: mone-
taire methode, discrepantieanalyses (tussen uitgaven en inkomen, bestedingen en
productie, officiële en eigenlijke arbeidsmarktgegevens), analyse via latente variabe-
len (en eventueel modellen); b) micro-economische aard: belastingaangiften, overi-
ge administratieve data, micro-observaties en enquêtes. De laatste reeks methodes
zijn rechtstreeks, en betreffen eerder micro-observaties. Zij hebben ook de voorkeur
van diverse experten. Zij dragen ook onze voorkeur weg, en wij zullen ons in deze
studie vooral concentreren op de praktische haalbaarheid (afweging ook van kosten
versus rendement, maximale valorisatie van beschikbaar informatiemateriaal).

Vooreerst geven wij een aantal theoretische beperkingen in dit en volgend punt en
komen wij opnieuw tot de conclusie dat de administratieve methoden en de gede-
tailleerde sectorale informatie het geloofwaardigste resultaat zou moeten opleveren.
Maar ook bij Schneider lezen wij deze voorkeur voor dit soort van informatie, die
helaas niet steeds beschikbaar is. Schneider (2003, Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid, p. 689) stelt dat audits en controle-informatie finaal de beste informatie
oplevert, terwijl de nationale rekenaars de voordelen van hun gecombineerde, en
ook gedetailleerde werkmethode voorstellen, met inbegrip van gebruik van diverse
enquêtegegevens en administratieve gegevens. Het moge duidelijk zijn dat diverse
methoden elkaar aanvullen.

Er bestaan verschillende manieren om de ondergrondse economie te meten. Deze
kunnen in het algemeen onderverdeeld worden in twee groepen: de eerste, het
hypothetische of speculatieve type, omvat alle inschattingen die door specialisten
en onderzoekers gemaakt kunnen worden op basis van een min of meer verfijnde
kennis van de economische en sociale realiteit van een sector, een sociaalprofessio-
nele groep of een land. De tweede groep omvat verschillende evaluatietechnieken
die gestoeld zouden zijn op een wetenschappelijke formulering van hypothesen en
een wetenschappelijke methodologie.

Wij denken echter dat de wetenschappelijkheid van deze technieken zich veelal
beperkt tot de gehanteerde benaming en jargon en tot de keuze van een inschatting
die gebaseerd is op kennis die hen uit de eerste hand goed uitkomt. Daar waar we de
terughoudendheid van artsen en notarissen kennen om zich – mild als ze zijn – uit te
laten over professionele fouten van collega’s, vinden we deze groepsgeest niet terug
onder economen. Het is evenwel niet zonder enige aarzeling dat we deze kritiek bren-
gen. Ten eerste ontsnapt onze opvatting over wat als wetenschappelijk en rigoureus
beschouwd mag worden niet aan een zekere subjectiviteit. Het is eveneens koren op
de molen voor zij die lachen met voortdurende twisten onder economen over schijn-
bare details en de spot drijven met hun beperkte capaciteit om een correcte diagnose
en gepaste remedies voor werkgelegenheidsproblemen te formuleren.
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Economische analyse is gevaarlijk speelgoed. Indien goed toegepast, staat het ons
toe om gedragingen te begrijpen, duiding te geven bij het beleid en een stabiele
groei te verzekeren. Bij een slechte aanwending, bv. omwille van opportunisme en
eigen smaak of gading, kan economische analyse echter aangewend worden om
eigen opinies bekrachtigd te zien en kan ze als dam opgeworpen worden tegen
bepaalde uitlatingen.

We kunnen twee grote categorieën van methoden onderscheiden om de onder-
grondse economie te becijferen. De eerste is van sectoriële aard: ze bekijkt bepaalde
activiteiten en specifieke economische sectoren en bouwt meestal voort op enquê-
tes of gevalstudies. Een algemene inschatting van de ondergrondse economie kan
vervolgens bekomen worden door verschillende bevindingen uit deze studies te
aggregeren. We gaan dieper in op deze methoden in de volgende paragrafen.

De tweede categorie omvat methoden die het relatieve belang van de ganse onder-
grondse economie proberen te vatten in één enkel cijfer. Deze methoden, die eer-
der als algemeen en indirect beschouwd kunnen worden, gaan uit van het aanlokke-
lijke idee dat ondergrondse activiteiten sporen nalaten. Het zou dan ook volstaan
om deze sporen te ontdekken, deze te volgen en ons te laten leiden tot het feno-
meen dat we willen meten.

De vraag is uiteraard welke deze sporen wel kunnen zijn die achtergelaten zouden
worden bij het gros van de ondergrondse activiteiten? Welnu, tal van ondergrondse
activiteiten hebben als kenmerk dat betalingen doorgevoerd worden in contanten,
en wel met coupures van een hoge waarde. We weten ook dat verborgen ontvang-
sten wel eens uitgaven met zich mee kunnen brengen die wel zichtbaar zijn. Exter-
ne tekenen van rijkdom kunnen voor de fiscus dan ook een zicht geven op de
levenswijze van de belastingplichtige. Indien we ervan uitgaan dat de ondergrondse
economie veroorzaakt wordt door een amalgaam van meetbare indicatoren, kunnen
we ten slotte ook stellen dat het dan ook mogelijk moet zijn om op basis van deze
indicatoren een maatstaf te ontwikkelen die het relatieve belang van de ondergrond-
se economie kan vatten. 

In wat volgt, zullen we dan ook de drie meest courante algemene benaderingen toe-
lichten die respectievelijk gebaseerd zijn op monetaire aggregaten (cf. de wijze van
betaling), gegevens uit de nationale rekeningen (cf. de uitgaven) en op indicatoren
die de aanwezigheid van ondergrondse activiteiten trachten te vatten.

3.1. DE MONETAIRE BENADERING
Het is niet alleen in films dat betalingen van losgeld, het overhandigen van smeer-
geld en de verkoop van gestolen goederen of van drugs geregeld worden met het
obligate attachékoffertje dat gevuld is met stapeltjes van zorgvuldig geordende bank-
biljetten. Alle bevragingen over zwartwerk, drugstrafiek en fiscale fraude geven aan
dat de betalingen (klein of groot, risicovol of zonder gevaar) uitgevoerd worden met
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bankbiljetten. In de Verenigde Staten overweegt men trouwens sterk om alle coupu-
res van meer dan 50 USD af te schaffen. Op deze manier hopen de autoriteiten
immers op een doelmatige bestrijding van de criminaliteit. Ook de autoriteiten in
Frankfurt hebben lang getwijfeld aan het al dan niet invoeren van een coupure van
1000 EUR omwille van dezelfde redenen.

Het is dan ook deze vaststelling die aan de basis ligt van de monetaire aanpak. Deze
methode is trouwens het meest wijdverbreid om de omvang van de ondergrondse
economie te becijferen, zowel op het vlak van het aantal studies terzake, als op het
vlak van de mate waarin de gehanteerde statistische technieken gesofisticeerd zijn.

Toegepast en getest in een zeer groot aantal landen, levert deze aanpak een becijfe-
ring van de ondergrondse economie op tussen de 6% en de 23% van het bnp. De
belangrijkste verschillen tussen (en binnen) landen zijn daarbij te wijten aan zeer
uiteenlopende berekeningswijzen, aan verschillen in de jaren die men in beschou-
wing neemt, maar vooral ook aan de instabiliteit van deze methodes. Er zijn dan ook
auteurs die het aandurven dit te erkennen, al gebeurt dit vaker off the record dan in
hun gepubliceerde studies.

Er bestaan twee soorten monetaire methoden. Het eerste type steunt op de evolutie
van de verhouding tussen het aanhouden van chartaal geld en zichtrekeningen. Een
plotse groei van de ondergrondse economie moet immers een wijziging van deze
verhouding tot gevolg hebben. Ondergrondse transacties worden namelijk vaak in
biljetten betaald om te ontsnappen aan elke vorm van controle, waardoor deze ver-
houding toeneemt. Onze economie kent echter ook andere ontwikkelingen zoals
het toenemend gebruik van cheques en kredietkaarten, hetgeen op zich weer zorgt
voor een daling van deze verhouding. De methodologische moeilijkheid bestaat erin
het onderscheid te maken tussen deze twee bewegingen: een veronderstelde groei
van de ondergrondse economie enerzijds en de vastgestelde ontwikkeling van
monetaire technieken en in het bijzonder van elektronisch geld anderzijds.

Bij de toepassing van deze techniek kiest men voor een referentieperiode waarin
men de omvang van de ondergrondse economie als verwaarloosbaar beschouwt
(bv. de periode 1937-1941 in de VS). De waargenomen verhouding tussen het aan-
gehouden chartaal geld en de omvang van de zichtrekeningen in deze periode
wordt dan als referentiepunt genomen, waardoor een eenvoudige regel van drie
voltstaat om het ondergrondse bnp te berekenen. Veronderstellen we bijvoorbeeld
dat de referentieverhouding gelijk is aan 1, terwijl deze 1,5 bedraagt in 1988. Dit
betekent dat een derde van de aangehouden chartale middelen in 1988 aangewend
werden voor ondergrondse transacties. Vertrekkende van de verhouding tussen het
beschikbare chartale geld en het nationaal product kan men vervolgens het officiële
bnp en het ondergrondse bnp afleiden.
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Men heeft deze methode ook uitgebreid door fiscale variabelen op te nemen. Hierbij
gaat men ervan uit dat een toename van de fiscaliteit een belangrijke determinant is
van de ondergrondse economie. Men probeert daarbij dan ook in te schatten welke
hoeveelheid chartaal geld aangehouden zou worden bij een ongewijzigde fiscale
druk.

Een tweede type methode baseert zich op de verhouding tussen de geldhoeveelheid
en de totale omvang aan transacties in de economie. Ook hier becijfert men deze
verhouding – ook wel eens de omloopsnelheid van het geld genaamd – voor een
referentiejaar waarin men de ondergrondse economie als onbestaande beschouwt.
Op basis van de geldhoeveelheid in de daaropvolgende jaren kan vervolgens het
totaal aan transacties – ondergronds en officieel – ingeschat worden. Het volstaat
daarbij om de gekende omvang aan transacties in de economie af te trekken van de
geschatte waarde op basis van de geldhoeveelheid, om zo de waarde van de onder-
grondse economie af te leiden.

Deze twee methoden zijn vooral aantrekkelijk omdat de omvang van de onder-
grondse economie becijferd kan worden op basis van beschikbare cijfergegevens en
van gangbare statistische methoden. Voor de leek lijken deze cijfers echter wel eens
afkomstig te zijn uit een zwarte doos, of zelfs uit de zwarte hoed van een gooche-
laar. De voornaamste zwakte van deze methode zit echter in de veronderstelling dat
slechts enkele factoren een effect kunnen hebben op de mate waarin chartaal geld
aangehouden wordt en op de groei van de transacties, zowel officieel als onder-
gronds. Daardoor verwaarlozen ze elementen zoals wijzigingen in het gebruik van
chartaal geld en van zichtrekeningen, de invoering van nieuwe betaalmiddelen,
prijsfluctuaties, intrestvoeten en de evolutie van het risico dat men koppelt aan het
bewaren van chartaal geld.

Er bestaat uiteraard een verband tussen deze verschillende factoren en het aanhou-
den van chartaal geld, maar dit is zeer volatiel. Dit verklaart allicht de instabiliteit
van schattingen van de ondergrondse economie die gebaseerd zijn op deze monetaire
kencijfers. Deze schattingen zijn immers zeer gevoelig voor de keuze van het mone-
taire kencijfer, het referentiejaar, de bestudeerde periode en de gehanteerde statisti-
sche methoden. Voor de Verenigde Staten bijvoorbeeld schommelen de gepubliceer-
de resultaten tussen 2,4% en 22% van het bnp en dit alleen al voor het jaar 1976.

In 1986 hadden de Amerikaanse gezinnen minder dan 15% van het geheel aan char-
taal geld in handen. Dit wordt immers over de hele wereld door ontelbare personen
benut. In de meeste andere landen doet deze situatie zich echter niet voor. Maar
zelfs indien de uitgangshypothese dat betalingen van ondergrondse activiteiten het
vaakst in speciën verricht worden empirisch blijkt te kloppen, zorgt deze schattings-
methode voor problemen die nog niet opgelost zijn.
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We merken ten slotte ook op dat we hierbij het geheel aan onregelmatige activitei-
ten aan het inschatten zijn die uitgevoerd worden met chartaal geld. Het sluit echter
een aantal non-profitactiviteiten uit, alsook uitwisselingen in natura.

Een van de aantrekkelijkste eigenschappen van de monetaire methode ligt echter
niet zozeer in een precieze inschatting van de ondergrondse economie, maar in de
mogelijkheid om een tijdreeks terzake op te stellen. Deze methode stelt ons dus niet
alleen in staat om te becijferen wat de omvang van de ondergrondse economie van-
daag is, maar geeft ook de mogelijkheid om een beeld te vormen van de evolutie in
de loop van de afgelopen decennia. Voorzichtigheid is hier echter geboden: deze
tijdreeksen weerspiegelen immers veeleer een wijziging van de fiscale druk of van
bepaalde monetaire kencijfers dan de hypothetische ontwikkeling van de onder-
grondse economie.

3.2. DIVERGENTIE TUSSEN STATISTISCHE REEKSEN
In het algemeen aarzelen mensen minder om een blik te gunnen op hun uitgaven
dan op hun inkomsten. Slechts weinigen, en daarbij vooral zelfstandigen, houden
ervan om hun inkomsten kenbaar te maken, als was iedereen – ouder of vriend –
een geheim agent van de fiscus. Uitgaven worden daarentegen zelden verstopt en
vormen veeleer een bron van prestige. Dit verschil in perceptie vinden we ook
terug bij de schatting van het nationaal product, waarbij schattingen op basis van
inkomsten over het algemeen minder betrouwbaar en kleiner zijn dan schattingen
die gebaseerd zijn op de som van de uitgaven (cf. consumptie, investeringen, voor-
raadwijzigingen, saldo van de betalingsbalans, …). Het verschil tussen deze twee
schattingsmethoden wordt dan ook in een groeiend aantal publicaties gebruikt om
de omvang van de ondergrondse economie te becijferen.

Een gelijkaardige aanpak bestaat in het vergelijken van het nationaal product, bere-
kend volgens de bestedingen – hetgeen als een goede indicator voor reële ontvang-
sten in een bepaald jaar beschouwd kan worden – en het geheel aan ontvangsten
die aangegeven worden bij de fiscus. Het verschil tussen deze twee aggregaten geeft
een goede indicatie van de omvang van activiteiten waarvan de ontvangsten traditio-
neel onttrokken worden aan de nationale rekeningen en de belastingen.

Het hoeft geen betoog dat de validiteit van deze methoden, die gebaseerd zijn op
verschillen tussen alternatieve manieren om ontvangsten te schatten, afhankelijk is
van de nauwkeurigheid waarmee de verschillende rubrieken van de nationale reke-
ningen geïnterpreteerd worden. Een belangrijke voorwaarde die hierbij vaak niet
vervuld is, is de onafhankelijkheid tussen de manieren van informatievergaring. Het
valt immers vaak voor dat voor bepaalde rubrieken, zowel bij de bestedingsoptiek
als bij de ontvangstenoptiek, dezelfde fiscale bronnen gebruikt worden. Om deze
onafhankelijkheid te verzekeren zou men moeten voortbouwen op regelmatige
gezinsenquêtes.
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Nemen we bijvoorbeeld de honoraria van advocaten. Zowel bij het gebruik van de
rubriek ‘ontvangsten van advocaten’ (vanuit de ontvangstenoptiek) als bij de rubriek
‘juridische kosten’ (vanuit de bestedingsoptiek) doet men in wezen een beroep op
hetzelfde bronmateriaal: de ontvangsten die advocaten declareren bij de fiscus. Men
kan uit deze cijfers dan ook geen informatie afleiden over de niet-aangegeven activi-
teiten van advocaten. Er is bijgevolg een enquête vereist bij het cliënteel van advoca-
ten, zowel gezinnen als bedrijven, om een betrouwbare schatting te bekomen van
de reële omvang van hun ontvangsten.

3.3. INDICES VOOR DE INSCHATTING VAN ONDERGRONDSE ACTIVITEITEN
De manier waarop indicatoren voor de meting van ondergrondse activiteiten gehan-
teerd worden, geeft een beeld van bepaalde praktijken in de sociale wetenschappen
die te denken geven bij de argumentatie dat het doel de middelen zou heiligen. Het
doel is hier de opstellen van een internationale rangschikking van de relatieve
omvang van de ondergrondse economie – een rangschikking waarvan het mediatie-
ke en politieke karakter zich laat raden. De middelen zijn bedenkelijke methodologi-
sche ingrepen die men als voldoende geoorloofd beschouwt. De idee is eenvoudig.
Men veronderstelt dat de ondergrondse economie veroorzaakt wordt door een aan-
tal kwantificeerbare variabelen zoals de omvang van de directe belastingen, het
belang van regelgevingen allerhande, de werkloosheidsgraad en de fiscale ethos.
Deze laatste variabele wordt verkregen met behulp van enquêtes waarin men peilt
naar de opinie terzake. Wanneer we de waarden van deze variabelen aggregeren,
bekomen we voor elk land een indicator die het belang van de ondergrondse econo-
mie voorstelt. Om enige geloofwaardigheid te geven aan deze cijfers, ijkt men deze
resultaten aan schattingen die men voor twee landen uitgevoerd heeft op basis van
de monetaire aanpak. Met andere woorden, een methode die vergelijkbaar is met
het opstellen van een schaal van centigraden voor de meting van de temperatuur.

Door middel van deze ‘‘methode van de latente variabelen (3)’’, worden wijd ver-
breide classificaties opgesteld. Voor de leek: een dergelijke classificatie is allerminst
geloofwaardig. Het stelt gerust en verrast. Verwachten we niet dat we Zweden en
Japan, schoolvoorbeelden van deugdzaamheid, zich achteraan op de lijst bevinden
en dat België en Italië aan kop staan? Deze rangschikkingen kennen immers een toe-
nemend gebruik sinds de publicatie in talloze magazines, waaronder het respectabe-
le The Economist. De geldigheid van deze rangschikking steunt echter maar op de
veronderstellingen die aan de basis liggen van haar constructie: positieve correlaties
tussen het belang van de ondergrondse economie enerzijds en de fiscale druk, de
werkloosheid, het gewicht van de regelgeving aan de andere kant. Geen enkele van
deze veronderstellingen werd echter nauwgezet afgetoetst. Het verband tussen de
ondergrondse economie en de fiscale ethos mag dan wel aannemelijk zijn, het pro-
bleem zit hier dan weer in de meetbaarheid van deze variabele.

(3) Schneider, 2006.
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De auteurs van deze studie, twee Duitse economen, merken overigens op dat ze
niet eens kunnen garanderen of ze hierbij wel de ondergrondse economie meten.
De latente variabele die ze schatten, zou immers ook op een andere manier geïnter-
preteerd kunnen worden. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat ze in feite de uitbouw
van de verzorgingsstaat meten (4).

Andere, minder ambitieuze auteurs hebben zich dan weer geconcentreerd op varia-
belen die wel observeerbaar zijn, waarbij ze van oordeel zijn dat deze samenhangen
met de groei van de productie, zoals de elektriciteitsproductie. Minder ambitieus,
maar evenzeer betwistbaar.

3.4. WIE TEVEEL HOOI OP ZIJN VORK NEEMT …
De grootste tekortkoming van de algemene methoden die we zonet bekeken heb-
ben, ligt in het feit dat ze een te complexe en te veelzijdige realiteit willen vatten.
De enige methode die aan deze tekortkoming kan ontsnappen, is deze van de diver-
gentie tussen statistische reeksen – en dit uiteraard maar wanneer deze zeer nauw-
keurig toegepast wordt.

Hoe kunnen we, zelfs maar met benadering, hopen op een nauwkeurige meting van
een sterk gevarieerd geheel met onder meer het eigen verbruik van de landbou-
wers, de fiscale fraude van de vrije beroepen, drugstrafieken, illegale immigratie,
kleine baantjes in het zwart en de georganiseerde sociale fraude? Deze benadering
komt dan ook onder druk te staan. Nog moeilijker wordt het wanneer men een der-
gelijk amalgaam wil verklaren aan de hand van enkele factoren, zoals de fiscale druk,
de fiscale ethos, de mate van reglementering en de voorkeur voor chartaal geld.

Wat is er immers gemeenschappelijk aan de beweegredenen van een kleine zakken-
roller en die van een grote fraudeur en tussen die van een illegale immigrant en die
van een drugsbaron? Uiteraard situeren ze zich allen in de ondergrondse economie,
maar dat is allicht hun enige gemeenschappelijke kenmerk. We denken daarom ook
dat de verschillende ondergrondse activiteiten beter apart bestudeerd, ingeschat en
verklaard worden om ze dan desnoods op het einde van de rit op te tellen. Zodanig
kan men zich toch een beeld vormen over het algemene gewicht van de onder-
grondse economie.

4. ZWARTWERK

Het meten van de omvang van het zwartwerk is niet alleen een academische bezig-
heid. Die omvang, meestal uitgedrukt in voltijds equivalenten of als percentage van
het totaal aantal arbeidskrachten, geeft aanleiding tot tal van interpretaties en toe-
passingen, en dit niet altijd te goeder trouw. Indien het cijfer hoog is, kan het bij-

(4) Helberger en Knepel, 1988.
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voorbeeld gebruikt worden om de eventuele ernst van een recessie te minimalise-
ren. De vergelijking die dan ook onophoudelijk herhaald, maar zelden geverifieerd
wordt, is dan ook dat de meerderheid van de zwartwerkers werklozen zijn met een
uitkering. Toch kunnen niet alle problemen inzake werkloosheid en het deficit van
de sociale zekerheid opgelost worden in één enkele stap. Het is dus interessant om
het belang van het zwartwerk in te schatten en het profiel op te tekenen van zij die
het uitoefenen.

Er bestaan meerdere schattingsmethoden van dit fenomeen. Ten eerste is er de indi-
recte methode – vooral toegepast in Italië – waarbij de huidige activiteitsgraad ver-
geleken wordt met deze in andere landen of in andere periodes. Deze vergelijking
wordt soms aangevuld met enquêteresultaten, waarbij men wil nagaan of de geregis-
treerde inactiviteit in de officiële statistieken wel overeenkomt met een reële inacti-
viteit en niet met een ondergrondse inactiviteit. Deze methode gaat er evenwel van
uit dat er een referentie-activiteitsgraad bestaat die voldoende nauwkeurig geschat
kan worden. Aan de hand van deze methode werd berekend dat één op zes Italia-
nen in het zwart zou werken.

Naast deze nationale studies worden ook lokale en regionale bevragingen uitge-
voerd in bepaalde verdachte regio’s, zoals Piëmonte en Emilië-Romagne in Italië, de
regio Valencia in Spanje en het zuiden van Frankrijk. Deze enquêtes zijn vrij gede-
tailleerd en verlenen een schat aan informatie over de participatiegraad, de branche
van de activiteit, de arbeidsomstandigheden en de beweegredenen. Spijtig genoeg
laten ze geen extrapolatie toe naar het nationale niveau. 

Ter illustratie citeren we een studie (Ybarra, 1989) die gewijd is aan de productie
van schoenen, kledij en speelgoed in de provincie Alicante. De ondergrondse eco-
nomie omvat er respectievelijk 33%, 43% en 37% van de productie van deze drie
goederen. In termen van tewerkstelling is het aandeel zwartwerk nog belangrijker:
55%, 39% en 45% van de totale beroepsbevolking. De tewerkstelling in deze drie
takken bestaat vooral uit vrouwen die thuis werken. De arbeidsomstandigheden zijn
middelmatig, hetgeen te verklaren valt door een gebrek aan alternatieven. De
inkomsten uit zwartwerk bedragen bijna een derde van de totale middelen van de
gezinnen.

Bij een derde schattingsmethode wordt de participatiegraad aan zwartwerk inge-
schat met behulp van een survey op het nationale niveau. Deze methode geeft de
omvang van het zwartwerk weer als een percentage van de totale beroepsbevolking
en stelt ons in staat om een profiel op te stellen van de zwartwerker. Zo gebruikt
men deze methode in Noorwegen. Uit een representatieve steekproef van 900 per-
sonen (5) hebben daar 20% van de respondenten toegegeven dat ze in het zwart
gewerkt hebben, terwijl 29% bekende diensten in het zwart aangeschaft te hebben.

(5) Isachsen et al., 1982.
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In Spanje heeft de minister van Economie en Financiën in 1985 een survey laten uit-
voeren bij bijna 65.000 personen. Daaruit blijkt dat 22% van de beroepsbevolking in
het zwart werkt, met 31% in de landbouw, 16% in de industrie en 23% in de dien-
stensector. In België, tot slot, bekomt men een participatiegraad aan zwartwerk van
26%, op basis van een aselecte steekproef van 1.200 personen. Bovendien erkent
28% van de bevraagde personen een beroep gedaan te hebben op zwartwerk (Gins-
burgh et al., 1987).

Een gedetailleerde analyse van deze enquête geeft aan dat het cijfer van 26% met de
nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd moet worden. In feite verenigt ze een reeks
van toestanden, gaande van een voltijdse zwartwerker (wat tamelijk zeldzaam is) tot
een student die enkele uurtjes in het zwart iets bijverdiend heeft. Zij die toegaven in
het zwart gewerkt te hebben, deden dit gemiddeld vier uur per week, wat neerkomt
op minder dan 6% van de reguliere tewerkstelling. Deze 6% komt neer op ongeveer
300.000 voltijdse equivalenten – een cijfer dat vaak verschijnt in de Belgische pers.
Dit betekent echter geenszins dat het hier gaat om 300.000 voltijdse zwartwerkers.
Diezelfde opmerking geldt ook voor Noorwegen, maar dan weer niet voor Spanje,
waar veel mensen geen andere keuze hebben.

We moeten dus het onderscheid maken tussen twee soorten zwartwerkers. Ten eer-
ste hebben we de cumulard, die een job in het zwart combineert met een reguliere
job of met een toestand als werkloze, gepensioneerde of student ten laste. Deze
groep werkt maar op deeltijdse basis in het zwart. Ze bouwen bovendien sociale
rechten op vanuit hun reguliere activiteiten, in tegenstelling tot voltijdse zwartwer-
kers. Tot deze laatste groep behoren onder meer illegalen en mensen die in de mar-
ginaliteit beland zijn en zich niet kunnen of niet willen integreren in ons arbeids-
bestel met de bijbehorende sociale bescherming. We vinden deze arbeiders vooral
op werven en in clandestiene ateliers. In de noordelijke landen ligt vooral het aan-
deel cumulards zeer hoog, terwijl het georganiseerde zwartwerk frequenter voor-
komt in Italië en Spanje, en in mindere mate ook in Frankrijk (6).

Een andere methode steunt op administratieve gegevens. Net zoals bij de fiscale
fraude kunnen controlestatistieken van de sociale-inspectiediensten en de fiscale
administratie ons in staat stellen om een deel van het zwartwerk in kaart te brengen.
Het achterliggende principe is het eenvoudigweg extrapoleren van de controlegege-
vens naar de totale economie. De representativiteit van deze controlegegevens blijft
evenwel een delicaat vraagstuk. In een recente studie schatten Pacolet et Marchal
(2003) op deze manier dat de sociale fraude in België minstens 6,8% bedroeg van de
gesalarieerde tewerkstelling in 1995, waarvan 0,8% wordt geregulariseerd bij de
controles.

(6) Een haalbaarheidsstudie over directe bevragingen werd uitgevoerd op vraag van de Europese
Commissie (TNS Infratest et al., 2006).
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Tot slot staan we stil bij een methode die gebaseerd is op de uitgaven van de gezin-
nen. Deze methode wordt soms aangewend daar waar gegevens omtrent het huis-
houdbudget van goede kwaliteit zijn. Bij deze methode worden ontvangsten en con-
sumptie-uitgaven die men aangeeft in een huishoudbudgetenquête vergeleken. Het
wordt daarbij interessant wanneer we zouden vaststellen dat een bepaalde categorie
van gezinnen, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigen, lagere inkomens aangeven dan
hun consumptieniveau. Deze methode werd onder meer uitgevoerd in het Verenigd
Koninkrijk, in Zweden en in Finland en geeft bij verschillende studies [Pissarides en
Weber (1989), Johanssen (2000), Ergstrom en Holmlund (2006)] een vrij omvang-
rijk beeld van fraude bij zelfstandigen. Zo komen Ergstrom en Holmlund tot de
bevinding dat Zweedse zelfstandigen slechts 70% van hun inkomsten aangeven.
Faye (2006) heeft deze methode toegepast voor België, maar vindt geen enkel signi-
ficant resultaat. We vermelden twee redenen om dit te verklaren. Ten eerste kan het
zijn dat werknemers in dezelfde mate frauderen als zelfstandigen – het gaat hier
immers om een comparatieve methode. Ten tweede is het waarschijnlijk dat de Bel-
gen in de huishoudbudgetenquêtes een inkomen opgeven dat eerder aansluit bij
hun reële inkomen dan bij het inkomen dat ze aangeven bij de fiscus.

5. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE BIJ DE CONTROLE-INSTANTIES

Aangezien wij zowel de sociale als fiscale fraude in beeld willen brengen, niet alleen
zwartwerk maar alle ontdoken inkomens, bij alle beroepsgroepen en economische
agenten, is een ruime reeks van administratieve bronnen aan te spreken. Ook nieu-
we instanties zien het licht. Vooreerst schetsen wij deze uitdeinende reeks van
instanties en registratie-instrumenten die zij ontwikkelen en vervolgens geven wij
een overzicht van het soort van informatie dat beschikbaar komt.

5.1. CONTROLE-INSTANTIES EN EVOLUTIE VAN HET BELEID TERZAKE
Het doel van onze opdracht was niet een evaluatie te maken van de strijd tegen de
fraude en de doeltreffendheid daarvan. Toch constateren wij dat er een grote reeks
van controle-instanties bestaat, en vooral dat zij zich steeds beter equiperen om ook
de strijd tegen de fraude te verbeteren.

Voorheen hebben wij reeds (Pacolet en Marchal, 2002 en 2003) een eerste inschatting
gemaakt van de administratieve informatie (en expertopinie) beschikbaar bij de
administraties van de Inspectie van sociale wetten, de sociale inspectie, de RSZ-
inspectie, de RVA, om een raming te maken van de niet-aangegeven gesalarieerde
tewerkstelling. Sindsdien is via het gecoördineerde optreden van eerst de Colutril
en nu de SIOD deze informatie verder gegroepeerd en geanalyseerd. Bij het ter
perse gaan van dit rapport, zou ook het eerste jaarverslag van de SIOD beschikbaar
komen. In ons rapport proberen wij een iets lager tijdsperspectief te behouden en
te analyseren.
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Wij hebben deze informatie thans aangevuld tot de RSVZ, die merkwaardigerwijze
geen deel uitmaakt van de SIOD-registraties.

Een tweede belangrijke uitbreiding in dit rapport is ook bij de fiscale administraties na
te gaan welke informatie bruikbaar is om de omvang van fraude en zwartwerk te ramen.

Ten derde dienen de gewestelijke inspecties vermeld te worden.

Naast het toegenomen controleapparaat, en hun geïntensifieerde wijze van werken
en samenwerken (alhoewel hier naar onze smaak toch meer mogelijk zou moeten
zijn), is België meer en meer uitgebouwd met een performante informatisering van
de administratie. Te vermelden zijn: de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid,
DIMONA, DMFA, de KBO-kruispuntbank van de ondernemingen, MERI en het
Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Mensenhandel (IAMM), en meer
recentelijk GOTOT-In en GOTOT-Out voor grensoverschrijdende tewerkstelling,
Genesis-kadaster van de onderzoeken van de sociale inspecties, OASIS-databank
voor systematische risicoanalyse bij de sociale inspecties, LIMOSA-databank van
buitenlandse activiteiten in België. In de fiscale administratie is de automatisering
van recentere datum en worden nog diverse problemen gesignaleerd.

Wanneer in het verleden een zekere terughoudendheid bestond om de administra-
tieve informatie ook bruikbaar te maken voor de inschatting van de omvang van de
fraude is dit meer en meer aan het wijzigen. Vooreerst hebben de diensten het ope-
rationele belang ingezien om aan data-mining te doen en op basis hiervan hun con-
troles gerichter en efficiënter te maken. Daarenboven hebben zij zelf een steeds gro-
tere verantwoordingsplicht zodat zijn ook moeten aantonen welke middelen ingezet
worden, en welk resultaat dit oplevert.

5.2. WELKE INFORMATIE IS BESCHIKBAAR EN WAT LEERT ZIJ ONS?
Informatie over controleapparaat, controle-inspanningen, pakkans, vaststellingen
van inbreuken en fraude, fraudeomvang, regularisaties, boetes, en handhaving zijn
meer en meer beschikbaar, en ook meer en meer gedetailleerd beschikbaar naar sec-
tor en regio. De interpretatie is niet altijd eenduidig, maar dat is misschien inherent
aan elke nieuwe statistiek. Bij de fiscale inspectie is de informatie hierover daaren-
boven minder publiek beschikbaar.

Er is effectief een toegenomen omkadering van het controlepersoneel, maar minder
dan men zich zou wensen; er is ook een intensievere samenwerking en een groter
deel van de acties wordt gezamenlijk ondernomen. De pakkans gemeten naar aantal
gecontroleerde ondernemingen lijkt niet toegenomen. Het zou kunnen dat men
selectiever te werk gaat en vooral controleert waar de kans groot is dat men mis-
bruiken zal constateren. Toch blijven persistent dezelfde sectoren voorkomen in de
lijst van risicosectoren, en de concentratie van de controleactiviteiten op die secto-
ren kan tot gevolg hebben dat andere sectoren niet meer gecontroleerd worden.
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Samenhangend met het inschatten van de omvang van de fraude is het verder ver-
volgingsbeleid, via penale weg of administratief, van belang. Te lage boeten en ver-
volging, samen met een te lage pakkans kunnen de doelmatigheid van de controle
blijven inperken. Maar ook de controle-instanties zelf zijn verantwoordelijk om de
fraude realistisch in te schatten, zodat op basis daarvan ook een doelmatig handha-
vingsbeleid kan gevoerd worden waar de vervolging verhoudingsgewijs is en vol-
doende afschrikkend.

Op het vlak van de inschatting van de omvang van de fraude is er beperkte data-uit-
wisseling, zowel op het micro- vlak van het operationele als op het meso-vlak van
het analytische. De samenwerking staat duidelijk nog in de kinderschoenen, om niet
te zeggen dat ze  soms nog embryonaal is.

Op het analytische vlak is er maar een beperkte samenwerking en uitwisseling van
individuele en geaggregeerde informatie tussen de sociale inspecties, de RSVZ (zit
niet in de SIOD) en de fiscale administraties. Voor het meten van de omvang van de
fraude is er ook geen uitwisseling van informatie met de nationale rekenaars, die
theoretisch een belangrijke rol hebben in het exhaustief inschatten van de fraude.

Opmerkelijk was ook dat wanneer de nationale rekeningen een groot deel van de
fraude signaleren bij het inkomen van de zelfstandigen, dat de inspectiedienst daar-
van minder uitgebouwd is, en niet als eerste taak heeft de omvang van het aangege-
ven inkomen in te schatten. De RSVZ ziet als eerste opdracht het toezien op de ver-
zekering, en het vrijwaren van de rechten daaruit van de verzekerden, een (overi-
gens legitieme) ingesteldheid van het vrijwaren van de rechten van de aangeslote-
nen die wij voordien ook aantroffen bij de sociale-inspectiediensten van de gesala-
rieerden. De controle van het inkomen en dus de mogelijke omvang van de fraude
situeert zij bij de fiscale inspecties. Georganiseerde samenwerking met deze dien-
sten op het vlak van de fraudebestrijding is overigens niet duidelijk aanwezig. Ook
op het vlak van de schijnzelfstandigen, en problematiek waar de RSVZ raakt aan de
gesalarieerde, is het onduidelijk waar de verantwoordelijkheden liggen en wie moet
initiatief nemen om hieraan te remediëren.

6. VAN ADMINISTRATIEVE INFORMATIE NAAR NATIONALE REKENINGEN

6.1. HUIDIGE RAMINGEN VAN DE NATIONALE REKENINGEN
De nationale rekenaars (de opstellers van de nationale rekeningen) hebben zowel in
theorie als in de praktijk een belangrijke opdracht om de omvang van het zwart-
werk in te schatten. Theoretisch moeten zij immers het nationaal inkomen exhaus-
tief schatten, met inbegrip van diverse vormen van economische activiteiten die
niet altijd zo formeel georganiseerd zijn; een deel van huishoudelijke productie
wordt wel ingeschat, een deel van criminele activiteiten (definitie kan soms ver-
schillen van land tot land), en de niet-geregistreerde activiteiten. Praktisch hebben
in de EU de nationale rekeningen een belangrijke rol omdat het bbp de basis vormt
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voor de bijdragebetaling aan de EU-begroting. Het is als het ware de collectieve
belastingaangifte van een land, waarbij Eurostat er nauwgezet op toeziet dat deze
‘aangifte’ exhaustief is. Zowel de UNECE (7) als Eurostat hebben de jongste jaren de
nationale rekenaars doorgelicht op het vlak van de werkwijzen die zij hanteren om
tot hun cijfers te komen. België, die zijn methode in 1997 nauwkeurig documenteer-
de, heeft hier overigens een goede waardering gekregen, en dit is ook de waarde-
ring die wij in ons rapport zelf hebben voor de kwaliteiten die nationale rekeningen
hebben. Zij voorzien niet alleen in een confrontatie van uiteenlopende informatie-
bronnen maar ook drie berekeningswijzen (op basis van productie, inkomen en
bestedingen) die een sluitende ‘raming’ moeten opleveren van het nationaal inko-
men. Voldoende controlemogelijkheden zouden moeten aanwezig zijn om betrouw-
bare cijfers te bekomen. Tevens zijn deze macro-economische statistieken opge-
bouwd op basis van sectorale en micro-informatie zodat de controles en correcties
op een zeer gedetailleerd niveau mogelijk zijn. Zowel administratieve als steekproef-
gegevens worden gehanteerd door de nationale rekenaars.

Wanneer uiteenlopende regionale en sectorale verschillen kunnen optreden in de
fraude, is het juist dit gedetailleerde niveau dat aantrekkelijk is om een nauwkeurige
raming te maken van de fraude.

6.2. VERBETERINGSMOGELIJKHEDEN VIA VALORISATIE VAN BESTAANDE ENQUETES
EN INFORMATIE
Bij het ‘meten van het onmeetbare’ spreekt het voor zich dat additionele informatie-
bronnen verder dienen gevaloriseerd te worden. Hierbij dient het onderscheid
gemaakt te worden tussen exploitatie van bestaande enquêtes en de organisatie van
nieuwe ad-hocenquêtes. Voor bestaande enquêtes leren buitenlandse studies, maar
ook de praktijk van sommige statistische diensten, dat de arbeidskrachtentelling
(o.m. Nederland OSA en Italië ISTAT) en de huishoudbudgetenquête een bron van
informatie kunnen zijn. Het gebruik voor de verificatie van zwartwerk, kan overi-
gens ook de tekortkomingen van de bestaande enquêtes aan het licht brengen.

De nationale rekeningen zijn niet alleen een belangrijke informatiebron op het vlak
van gemonetariseerde grootheden, maar ook de reële informatie van arbeidsrekenin-
gen (labour accounts) zijn een belangrijke grootheid. Fraudepercentages in be-
stedingen of in toegevoegde waarde kunnen vertaald worden naar tewerkstelling. De
betrouwbaarheid is opnieuw afhankelijk van administratieve of enquêtegegevens.

Niet alleen is er een toenemend gebruik van enquêtemateriaal en ad-hocstudies
door de nationale rekenaars om hun ramingen te verfijnen, maar ook wordt er voor-
uitgang geboekt op het vlak van de valorisatie van deze enquêtes voor de inschat-
ting van meer specifiek het zwartwerk.

(7) United Nations Economic Commission for Europe.
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Datamining, zoals die in toenemende mate door de sociale en fiscale controleurs
wordt uitgevoerd, kan bijdragen om de kans op fraude en de omvang van de fraude
beter in te schatten. Het zijn twee parameters die onmiddellijke operationele be-
tekenis hebben voor de controleurs om enerzijds de risicosectoren, bedrijven en
personen te identificeren en meer gerichte controles uit te oefenen, maar anderzijds
ook om zich een idee te vormen van de omvang van het te recupereren volume aan
ontdoken belastingen en bijdragen, en om ook het handhavingsbeleid (boetes) hier-
op af te stemmen. Het zijn tegelijk ook de twee parameters die men moet kennen
om de omvang van zwartwerk en fraude statistisch in te schatten. Het feit dat deze
verificaties ook permanent dienen te gebeuren, of regelmatig geactualiseerd dienen
te worden, maakt dat zij bij uitstek geschikt zijn voor het jaar op jaar meten van dit
fenomeen in de nationale rekeningen.

In de lijn van een aantal Europese studies, en ook in de lijn van wat de Europese Com-
missie zelf van plan is, is een expliciete bevraging van de huishoudens omtrent hun
gebruik van zwartwerk en hun aanbod van zwartwerk, wenselijk. België heeft hiertoe
ook zelf reeds de beslissing genomen, en wenst dit ook zeer grondig te doen (8).
Er zijn nog twee andere soorten enquêtes mogelijk, met name bij het bedrijfsleven
zelf, en een expliciete bevraging bij de inspecteurs. Het zijn methoden die ook hun
relevantie hebben voor de controle-instanties zelf. Er is dan ook een grote synergie
denkbaar tussen de behoeften van de nationale rekenaars en de controle-instanties.

7. WAT LEVERT DIT AAN RAMINGEN OP?

In de mate van het mogelijke hebben wij doorheen dit project nota genomen van
elementen om de bestaande schattingen, en de controversie die daarrond bestond,
uit te klaren. Sinds ons eigen onderzoek terzake einde jaren negentig, en de gedetail-
leerde raming en rapportering terzake van de nationale rekenaars, zijn geen bruik-
bare globale nieuwe cijfers ter beschikking gekomen. Nieuwe internationale ramingen
blijven België situeren bij de hoge fraudelanden. De onderzoeksmiddelen lieten niet
toe een nieuwe schatting te maken. Het zou ook in tegenstrijd zijn met de complexe
methodologie die wij voorstaan om uit deze impasse te geraken. Wel wordt van dit
adviesrapport gebruik gemaakt om de parameters waarvan gebruik zou kunnen
gemaakt worden te identificeren, wat specifiek beschikbaar is voor welke sectoren
of componenten van het zwartwerkfenomeen, en wat de impact is van deze infor-
matie op de huidige ramingen.

De zoektocht naar een eenduidige indicator heeft te maken met zowel de definitie
van zwartwerk als de opgelegde methodiek om tot een raming te komen. De proble-
matiek in België van uiteenlopende ramingen kan zowel met definitieproblemen als
met de methodes om tot een raming te komen, te maken hebben.

(8) Project SUBLEC Survey Black Economy van de POD Wetenschapsbeleid en FOD Sociale Zekerheid.
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De interpretatie van de bestaande registraties is niet eenvoudig. De registraties zijn
niet eenduidig, er zijn dubbeltellingen, vertragingen en vertekeningen. De SIOD,
ondermeer met systemen als Genesis, werkt aan verbetering van de registratie en
gaat ook steeds verder in de datamining. Idem voor Financiën, maar hier is geen
informatie publiek beschikbaar gesteld. Maar dubbeltellingen kunnen uitgezuiverd
worden en vertekeningen kunnen gecorrigeerd worden. Een intensiever intern en
extern gebruik zal ook de kwaliteit van de informatie verbeteren.

Door deze informatie en controle-informatie te gebruiken, wordt ook meer licht
geworpen op mechanismen en karakteristieken, wat aanknopingspunten zijn voor
het controlebeleid terzake. Daarmee wordt de analysemethode van inschatting van
het zwartwerk ook een vorm van ‘forensische’ dataverzameling, nuttig bij de strijd
tegen zwartwerk. Tal van initiatieven van ‘datamining’ bij zowel de sociale controle-
diensten als bij de fiscale controlediensten zijn in ontwikkeling (9). Zij hebben tot
doel de effectiviteit en efficiëntie van de controles te verbeteren, maar kunnen ook
worden gebruikt voor een betere raming van de omvang van de fraude.

7.1. BEELD VAN DE OMVANG VAN DE FRAUDE
Op basis van de resultaten van de voornaamste twee sociale-inspectiediensten bij
65.106 gecontroleerde bedrijven, dit komt overeen met 26 à 30% van het totaal aan-
tal ingeschreven inrichtingen/werkgevers, werd gemiddeld gaat om 521,53
miljoen EUR per jaar geregulariseerd. Dit zou aan een (geschatte) bijdragepercenta-
ge van 45% leiden tot jaarlijks extra inkomsten voor de overheid ten belope van
234,69 miljoen EUR, hetgeen overeenkomt met 0,86% van de totale RSZ-ontvang-
sten, die gerecupereerd worden maar waarvan kan vermoed worden dat bij de niet-
gecontroleerde en dus ook niet geregulariseerde bedrijven nog 6% van de bijdragen
ontdoken worden.

Een update en verdere sectorale verfijning is mogelijk. Op basis van de in onze ogen
voorzichtige raming kwamen wij uit bij een ontdoken loonmassa van ongeveer 6%,
terwijl de nationale rekenaars een inschatting maakten van 1% van de loonmassa.
Een belangrijk ander segment van niet-aangegeven inkomsten was bij de zelfstandi-
ge arbeid, en dit in diverse sectoren. Het verruimen van deze methodiek tot de
informatie beschikbaar bij de inspectie van de RSVZ kan een inschatting maken van
het zwartwerk in dit segment. Ten slotte is ook een confrontatie van de informatie
met de fiscale administraties noodzakelijk, ondermeer naar beroepsgroepen.

7.2. SECTORALE VERSCHILLEN
Het INR vermoedt dat het grootste aandeel zwarte economie daar plaatsgrijpt waar
de productie aan particulieren wordt geleverd. Zij vermeldt de bouwsector en
afwerking van gebouwen, detailhandel, onderhoud en reparatie van voertuigen,

(9) Ook hier is een nieuw project van datamining opgestart op basis van de OASIS-databank, in
opdracht van de POD Wetenschapsbeleid, de SIOD en de KSZ.
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horeca, activiteiten van artsen, tandartsen en dierenartsen en andere diensten aan
particulieren. De hypothesen omtrent deze percentages zijn duidelijk terug te vin-
den in de ‘ophogingen’. Niet duidelijk is dat zwartwerk alleen bij het finaal verbruik
voorkomt, aangezien er zowel een ophoging in de finale verkoop als aanzienlijke
correcties in de intermediaire verkoop optreden. Een belangrijke correctie is diegene
die op de loonmassa kan gebeuren. Voor de totale marktsector lijkt de ophoging
beperkt te zijn tot 1%, of 0,7% voor de totale lonen. Het is nu net deze parameter
die wij in ons rapport over sociale fraude hebben proberen in te schatten en wij
kwamen op een raming van 6% niet-gekende bijdragen.

Het gevolg van een dergelijke lage raming van de fraude in de gesalarieerde segmenten
is, gegeven een voorgestelde ophoging in de toegevoegde waarde, dat de fraude-
volumes in de overige sectoren en componenten van het nationaal inkomen hoger
liggen. Deze percentages liggen rond de 46% voor het bruto-exploitatieoverschot in
de bouw en 27% in de horeca. Hiermee worden de klassieke risicosectoren voor
fraude terug in het vizier gebracht. Een belangrijk volume situeert zich ook in het
bruto-exploitatieoverschot van de ‘huishoudens’ in casu de zelfstandige arbeid.

8. ORGANISATIE VAN DE DATAVERZAMELING … EN -VERSPREIDING

Wij waarschuwden voor het gevaar van een te ruime definitie, of een allesdekkende
(macro-economische) verklarings- en meetmethode. Het overzicht van internationa-
le praktijken en de mogelijke informatiebronnen, levert een lange reeks van mogelij-
ke stappen op. Maar ook hier geldt: ‘Niet alles kan en zeker niet alles tegelijk’ (10).
Maar wij bepleiten wel een geleidelijke verbetering en vervollediging van de zoek-
tocht naar de omvang van fraude.

Een veelvoud van methodes is denkbaar om de omvang van fraude en zwartwerk in
te schatten. Een aantal van de methoden is ook uitermate functioneel om de strijd
tegen fraude te verbeteren, zodat er geen geldige redenen zijn om ze niet uit te pro-
beren. Het betekent ook dat de diensten die leverancier zijn van diverse databestan-
den en verantwoordelijk worden voor de controle, ook eigenaar zijn van de statis-
tiekverzameling, interpretatie en rapportering.

Maar daarenboven bepleiten wij een reconciliatie en betere uitwisseling van de
resultaten van deze informatie. De nationale rekeningen zijn finaal het relevante
refertepunt, omdat zij de economie in al haar dimensies zowel in financiële termen
als in termen van werkgelegenheid beschrijven, en dit niet alleen op geaggregeerd
niveau maar ook naar deelsectoren. Nu reeds geeft UNECE haar appreciatie over de
mate dat de nationale rekeningen ‘exhaustief’ zijn. Dit is echter iets anders dan de
omvang van de fraude definiëren, maar is alvast een deel van de inspanning. Wij

(10) Uitspraak van de naoorlogse sociaaldemocratische Minister President van Nederland Willem
Drees over de uitbouw van de verzorgingsstaat.
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beseffen dat hiermee steeds nieuwe verwachtingen worden gecreëerd t.o.v. dit sta-
tistisch instrument, maar zijn toch zo vrij om de suggestie te maken dat men in
internationaal verband zou overwegen om een soort ‘satellietrekening’ te creëren
voor de raming van het zwartwerk. Het spreken van een ‘satellietrekening’ is juist
omwille van het feit dat de correctie voor de exhaustiviteit nog iets anders is dan
het uitlichten van een raming van de fraude. Overigens is dit in lijn met een uitdei-
nend gebruik van (satellietrekeningen bij) de nationale rekeningen voor steeds meer
thema’s als een milieukostenrekening, de satellietrekening voor de non-profit, voor
de gezondheidszorg (SHA), maar blijkbaar ook voor diverse andere modules als tijds-
besteding, en ook een belastingmodule (11).

Wanneer het de overheid menens is om de omvang van de fraude in te perken, zal
er een duidelijke monitoring moeten gebeuren. Wij stellen voor dat alle betrokken
instanties in België uiteindelijk het resultaat van hun partiële bevindingen en de
‘reconciliatie’ ervan jaarlijks rapporteren in een verslag vergelijkbaar met dit van de
Commissie voor de Vergrijzing. De Commissie van de Vergrijzing werd in het kader
van de Hoge Raad van Financiën, volledig terecht, ingesteld om de stijgende kosten
van de vergrijzing en de impact op de publieke financiën in te schatten. De additio-
nele kosten worden ingeschat op 4 à 6% van het bb, tussen nu en het jaar 2050. De
Commissie heeft de opdracht om deze kosten nauwkeurig jaar na jaar in te schatten
zodat de nodige maatregelen genomen kunnen worden. Dergelijke bekommernis
om de budgettaire impact in de toekomst van een belangrijke factor als vergrijzing
te meten, zou als voorbeeld kunnen gesteld worden voor de inschatting van de frau-
de. Deze wordt vandaag reeds, al naargelang van de bronnen, tussen 4 en 20% van
het bbp geschat, hier met een last voor de economie en de bonafide economische
agenten die geen enkele legitimiteit heeft. Overigens zouden hier ook de negatieve
effecten voor de competitiviteit van de economie moeten ingeschat worden, waar-
over zowel theoretisch argumenten als empirische evidenties bestaan.

Hoe dit verder georganiseerd wordt en hoe deze informatie verder verspreid zal
worden, maakt het voorwerp uit van een andere onderzoeksopdracht van de POD
Wetenschapsbeleid en de FOD Sociale Zekerheid (12).

9. WAT STAAT ONS TE DOEN EN WAT HOUDT ONS TEGEN?

We hebben moeten vaststellen dat er geen goede manier bestaat om het relatieve
belang van de ondergrondse economie te meten. Wanneer we evenwel de focus leg-
gen op fiscale fraude of op zwartwerk, kunnen we alvast een beeld vormen van de

(11) Ruggles, R. en Ruggles, P., p. 166, 1999.
(12) OBSOE, Informatie- en analysecentrum ondergrondse economie: haalbaarheidsstudie, thans uit-
gevoerd door het HIVA o.l.v. J. Pacolet en ondermeer voorwerp van het driedaags colloquium geor-
ganiseerd door het HIVA en de FOD Sociale Zekerheid omtrent ‘Ondergrondse economie en zwart-
werk. Op zoek naar volledigheid.’ Zie http://socialsecurity.fgov.be/european_congress/nl/index.htm.
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omvang van dit aspect van de ondergrondse economie, op basis van administratieve
gegevens van de controlediensten en op basis van gerichte enquêtes. De vraag kan
echter gesteld worden of we beter kunnen, maar ook of we beter willen.

Op de eerste vraag kunnen we niet anders dan bevestigend antwoorden. Hierboven
schetsten wij hoe de administratieve gegevens, en de controles waarvoor zij staan,
aanzienlijk zouden kunnen verbeterd worden, onder meer via verdergaande recon-
ciliatie van de informatie tussen fiscale en parafiscale administraties, versterking van
de controle bij de RSVZ, integratie van deze informatie in de nationale rekeningen
en ad-hocverificatie en herijking via diverse vormen van enquêtes. Algemene of sect-
orgerichte enquêtes over zwartwerk zijn immers mogelijk. Dergelijke enquêtes zijn
dan wel duur, maar niet veel duurder dan andere enquêtes. Het is daarbij van belang
dat zulke enquêtes niet systematisch en doorlopend uitgevoerd worden: het verras-
singseffect en het unieke karakter van deze enquêtes moet immers voorkomen dat
we een strategisch antwoordgedrag verkrijgen. Toch ontbreken dergelijke enquêtes
in België.

We kunnen de reden hiertoe dan ook zoeken in de vraag of de overheden in dit land
wel de wil hebben om de strijd tegen zwartwerk en fiscale fraude aan te gaan. We
krijgen immers vaak de indruk dat de mensen en middelen die ingezet worden in de
strijd tegen fraude kleiner zijn dan wenselijk. En de andere inspanningen gaan
zeker, maar te langzaam, vooruit en aarzelen om de evidente richting in te slaan.

Er kunnen verschillende redenen aangehaald worden om deze terughoudendheid,
die men zowel in België als daarbuiten waarneemt, te verklaren. Deze redenen kun-
nen van morele, psychologische, politieke en economische orde zijn. Ten eerste
kunnen we stellen dat we in een maatschappij leven waarin de meerderheid zich er
niet aan stoort – en dit is nog een eufemisme – om in het zwart te werken en belas-
tingen te ontduiken. Een bewijs hiervan vinden we in het feit dat bepaalde politici,
waarvan men zeker is dat zij publieke middelen misbruikt hebben, niet overal afge-
straft worden door de kiezer.

Daarnaast leeft de op zijn minst aanvechtbare idee dat fraude ons helpt om de soe-
pelheid en flexibiliteit die ons economisch systeem nodig heeft te garanderen. Hoe-
wel dit volgens ons onjuist is, komt dit idee soms naar voor. In dezelfde lijn komen
we de argumentatie tegen dat fraude een legitieme reactie is tegen belastingen, die
men als ongeoorloofd, of op zijn minst als inefficiënt, beschouwt.
Tot slot zou het kunnen dat werknemers, werkgevers en overheidsinstanties binnen
een bepaalde sector samenspannen om een zekere mate van fraude te tolereren
omwille van macro-economische motieven. Een dergelijke collusie komen we ook
tegen in andere domeinen. Zo worden bepaalde milieureglementeringen in naam
van de tewerkstelling opzettelijk met de voeten getreden. Ook het teruggrijpen naar
de werkloosheidsverzekering om werknemers die te duur zijn geworden, op pen-
sioen te sturen – een fenomeen dat ook gekend is onder de naam ‘Canada dry pen-
sioenen’ – wordt vandaag de dag nog toegepast.
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Het is duidelijk dat de strijd tegen zwartwerk en tegen fiscale fraude niet kan slagen
zonder een duidelijke politieke wil en zonder de ondubbelzinnige steun van de vak-
bonden en de werkgevers. Indien deze wil er zou zijn, zouden we, mits een doortas-
tende ondersteuning, niet alleen een betere kennis hebben van deze verborgen
realiteit, maar zouden we eveneens een doeltreffender controlesysteem vaststellen.

De initiatieven die, binnen de administratie en onder meer via wetenschappelijk
onderzoek en een perspectief op een continu maatschappelijk debat, de jongste
jaren genomen worden en ook naar de toekomst toe in de pipeline zitten, bevesti-
gen dat de politieke wil aanwezig moet zijn om de strijd tegen fraude en een beter
zicht op het fenomenen tot een succes te maken. Ons rapport kan misschien de
indruk geven dat het te weinig en te traag is, maar nooit te laat.

____________
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DE LOKALE WERKWINKEL IN VLAANDEREN ALS
NETWERKORGANISATIE

DOOR LUDO STRUYVEN en LINE VAN HEMEL (1)

INLEIDING

Sinds 2000 zijn er in de Vlaamse steden en gemeenten 134 werkwinkels actief. Voor
de meeste werkzoekenden vormt de lokale werkwinkel het eerste loket naar werk.
Organisatorisch berust de lokale werkwinkel op een netwerkorganisatie van de
VDAB met andere dienstverleners voor werkzoekenden zoals het OCMW, het PWA,
begeleidingsdiensten voor arbeidsgehandicapten en lokale non-profitorganisaties.
De lokale werkwinkel kan worden gezien als de Vlaamse versie van de ‘single gate-
way’ of ‘one-stop shop’ op het terrein van uitkering en arbeidsbemiddeling, een
fenomeen dat ook in andere landen sterk in opkomst is.

In dit artikel evalueren we de Vlaamse lokale werkwinkel als netwerkorganisatie. De
centrale vraag is in welke mate het partnerschap anno 2006 bijdraagt tot een beter
functioneren van de werkwinkel. Het antwoord is gebaseerd op uitgebreid onder-
zoek via kwantitatieve en kwalitatieve methoden in de loop van 2005-2006. De
bevindingen reflecteren dus de situatie op het terrein tot 2006. De bevindingen over
het partnerschap blijken vandaag des te relevanter. De nieuwe beleidsnota in het
kader van VESOC (VESOC, 2007) gaat immers expliciet uit van de werkwinkel als
netwerkorganisatie, gebaseerd op samenwerking en respect voor de autonome
opdrachten en competenties van iedere betrokken actor. Tevens kondigt de VESOC-
nota een aantal concrete initiatieven aan om die samenwerking te verbeteren, onder
meer op het vlak van centraal beheer, ICT, toegang tot het cliëntvolgsysteem, expe-
rimenten met loopbaanbegeleiding en samenwerking met de OCMW’s. Niet onbe-
langrijk voor de toekomstige werkwinkel is ten slotte het debat over de staatsher-
vorming. Als bevoegdheden zoals het PWA-stelsel worden overgeheveld, kan dit het
werkwinkel-concept alleen maar versterken, aldus de redenering (Leroy, 2008).

(1) Ludo Struyven, doctor in de Sociale Wetenschappen (K.U. Leuven), is hoofd van de Onderzoeks-
groep Arbeidsmarkt bij het HIVA (Hoger Instituut voor de Arbeid, K.U. Leuven) en deeltijds docent
sociologie aan de K.U. Leuven en de FUSL (Facultés Universitaires Saint-Louis, Brussel). Line Van
Hemel, sociologe, is wetenschappelijk medewerker van de Onderzoeksgroep Arbeidsmarkt bij het
HIVA. De bevindingen in dit artikel zijn gebaseerd op beleidsgericht onderzoek naar de ruimtelijke
verdeling en het functioneren van de werkwinkels, dat werd uitgevoerd in het kader van het VIONA-
programma bij het Departement Werk en Sociale Economie in opdracht van Vlaams minister voor
Werk Frank Vandenbroucke.
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Theoretisch laten we ons inspireren door het perspectief van ‘local partnerships’ en
‘network effectiveness’ (Provan en Milward, 1995; 2001; Mandell et al., 2006). We
beoordelen het functioneren van de werkwinkel als netwerkorganisatie vanuit ver-
schillende criteria: vanuit de impact op het gebruik door de werkzoekenden (als
voornaamste klantengroep van de werkwinkel), vanuit de impact op de integratie
van partners en hun dienstverlening, en vanuit de gepercipieerde opbrengsten voor
de betrokken actoren.

In een eerste paragraaf lichten we de initiële opzet van de lokale werkwinkel in
Vlaanderen nader toe. We detecteren de nieuwe beleidslogica en gaan na hoe de
vormgeving van het Vlaamse één loket voor werkzoekenden verschilt van deze in
andere landen. Vervolgens gaan we dieper in op het concept netwerkeffectiviteit en
hoe dit te meten. De daaropvolgende paragrafen geven de bevindingen van het
onderzoek voor Vlaanderen weer. Paragraaf drie behandelt de kwantitatieve resulta-
ten over de impact op de werkzoekenden. Paragrafen vier en vijf behandelen de
kwalitatieve resultaten over respectievelijk de integratie van dienstverlening en de
gepercipieerde opbrengsten door de betrokken actoren. Aldus komt het perspectief
van de verschillende stakeholders van de werkwinkel in de evaluatie aan bod. In de
slotparagraaf staan we kort stil bij de mogelijke implicaties voor de toekomstige
vormgeving van de werkwinkel.

1. HET PRINCIPE VAN EEN ENIG LOKET VOOR WERK

1.1. DE NIEUWE BELEIDSLOGICA VAN DE LOKALE WERKWINKEL IN VLAANDEREN
De invoering van de lokale werkwinkel berust op een nieuwe beleidslogica, waarin
activeringsdoelen en bestuurlijke principes samenkomen. De lokale werkwinkel
maakt vooreerst deel uit van een omvattender transformatie van passief naar actief
arbeidsmarktbeleid. In heel wat westerse landen gaan hervormingen in het beleids-
instrumentarium gelijk op met institutionele en organisatorische hervormingen.
Geleidelijk nestelt zich de overtuiging dat monolithische, publieke bestuursstructu-
ren voor arbeidsbemiddeling niet meer vanzelfsprekend geschikt zijn om de active-
ringsdoelen te realiseren (Struyven, 2006). Dat is onder meer zo voor de wijze waar-
op de basisdienstverlening voor werkzoekenden wordt aangeboden en georgani-
seerd. Verschillende bestuurlijke principes kunnen hierbij worden onderscheiden:
één aanspreekpunt voor de klant, de netwerkorganisatie, de lokale dimensie in de
uitvoering en de interbestuurlijke samenwerking.

Een eerste bestuurlijk principe is dat van het enig loket waarin de dienstverlening
geïntegreerd wordt aangeboden. Immers, vanuit de burger gezien is een herkenbare
dienst een geïntegreerde dienst (Derksen et al. 1995). Dit moet de overheid toelaten
om open te staan voor behoeften en noden van burgers en er adequaat op te reage-
ren. Eigen aan het één-loket-principe is dat het veel eenvoudiger is voor de werkzoe-
kende om op één plaats te worden voortgeholpen met vragen die betrekking heb-
ben op het vinden van werk en het invullen van vacatures: de inschrijving en uitke-
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ringsaanvraag, de intake, het vacatureaanbod, de doorverwijzing naar een opleiding
of naar trajectbegeleiding. De verschillende (semi-)overheidsdiensten en non-profit-
organisaties die in de matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt een rol spe-
len, gaan samenwerken bij het begin van het proces in een ‘frontoffice’. Zij vormen
één aanspreekpunt voor de cliënt – in het geval van de Vlaamse werkwinkel zijn dat
de verschillende klantgroepen: werkzoekenden, werkgevers en werkenden. Daarbij
mag het niet uitmaken bij welke organisatie en op welk geografisch niveau de ‘back-
office’ is ondergebracht.

Een tweede bestuurlijk principe is de verschuiving, onder invloed van het new
public management, van de klassieke overheidshiërarchie naar netwerken. Het net-
werkparadigma staat hier voor een model van bestuursstructuur waarin de toene-
mende afhankelijkheid van actoren en beleidsniveaus wordt onderkend (Bogason,
2000). Dit gaat gepaard met een wijzigende rol van de overheid: van enige uitvoer-
der van diensten naar regisseur of coördinator van een netwerk van uitvoerders
(Thuy et al., 2001). Op het terrein van uitkering en arbeidsbemiddeling leidt dit tot
de vorming van een netwerkorganisatie, zoals bij de werkwinkel is bedoeld. De
betrokken organisaties nemen een gezamenlijke verantwoordelijkheid op voor het
proces van dienstverlening en zetten parallelle en geïntegreerde diensten in.

Een derde principe is het toenemend belang van de lokale dimensie in de uitvoe-
ring. De aandacht voor het lokale niveau stoelt op de verwachting dat lokale uitvoer-
ders beter in staat zijn om op lokale arbeidsmarktproblemen in te spelen (Considi-
ne, 2006; McQuaid et al., 2006). Om de lokale responsiviteit te vergroten is ook
voor de werkwinkel gekozen voor een gedecentraliseerde uitvoering.

Voor Vlaanderen kwam daar nog een vierde principe bij: dat van de interbestuurlij-
ke samenwerking. Daartoe werd in 1999 een interbestuurlijke kaderovereenkomst
afgesloten tussen de federale overheid (RVA (2)), de Vlaamse overheid (VDAB (3))
en de lokale besturen (VVSG (4)). De lokale werkwinkels zelf werden verankerd in
het decreet van de VDAB (2004). Dit heeft te maken met de typische bevoegdheids-
verdeling van uitkeringen en sociale bijstand in de huidige federale staatsstructuur
van ons land: uitkeringen voor werkzoekenden op het federale niveau, arbeids-
bemiddeling en opleiding van werkzoekenden op het regionale niveau van respec-
tievelijk Gewest en Gemeenschap, uitkeringen en bemiddeling van leeflooncliënten
op het gemeentelijke niveau.

(2) Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening belast met de organisatie van de werkloosheidsverzekering
en deels met de activering van werklozen.
(3) Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.
(4) De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten is de ledenorganisatie van alle Vlaamse
gemeenten (of lokale overheden) en de OCMW’s. De lokale besturen zijn enerzijds de steden en
gemeenten en anderzijds de OCMW’s.
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De taken van de lokale werkwinkel in Vlaanderen omvatten twee pijlers: de geïnte-
greerde dienstverlening en de ontwikkeling van een lokale diensteneconomie. Voor
de eerste pijler, de geïntegreerde dienstverlening, zijn werkzoekenden, werkgevers
en werknemers de drie klantengroepen. VDAB, de dominante speler op het vlak van
publieke arbeidsbemiddeling in Vlaanderen, werd aangesteld als regisseur van de
geïntegreerde dienstverlening. De geïntegreerde dienstverlening wordt gedefinieerd
als de basisdienstverlening van VDAB, geïntegreerd met deze van de andere part-
ners. Een van de belangrijke principes bij de geïntegreerde dienstverlening is de
realisatie van één dossier per klant: gegevens over cliënten worden door alle part-
ners verzameld met behulp van één cliëntvolgsysteem, Dossiermanager van de
VDAB. De partners voor de geïntegreerde dienstverlening zijn OCMW (5), PWA (6),
ATB/GTB (7) en al naargelang van de plaatselijke situatie, de lokale derden of NGO’s
(erkende non-profitorganisaties op het terrein van arbeidsbemiddeling en -begelei-
ding, doorgaans voor kansengroepen). Het OCMW en het PWA, als partners van de
geïntegreerde dienstverlening, zijn georganiseerd op gemeentelijke schaal. Beide
organisaties zijn in elk van de 308 Vlaamse gemeenten aanwezig. De OCMW’s wor-
den aangestuurd door de lokale overheden terwijl de PWA’s worden aangestuurd
door de RVA, de lokale overheden en de sociale partners. Het ATB/GTB is georgani-
seerd op provinciale schaal. Lokale derden bieden hun dienstverlening aan in wij-
ken, steden of streken met een sterke concentratie werklozen. Tot de tweede pijler
behoren tewerkstellingsinitiatieven voor persoonlijke of collectieve, maatschappelij-
ke dienstverlening met een lokaal karakter waaronder poetshulp, buurtopbouw-
werk en klusjesdiensten. De lokale besturen zijn verantwoordelijk voor het ontslui-
ten van informatie omtrent het lokale dienstenaanbod via de werkwinkel en de
Dienstenwijzer, een virtueel loket. De gebruikers van de lokale diensteneconomie
vormen dus een vierde klantengroep van de werkwinkel. Voor de organisatie van
deze nieuwe dienstverlening is overeengekomen om de verantwoordelijkheid of
regie bij het lokale bestuur te leggen, dat daar – althans voor de regionale centrum-
steden – een experimentele toelage voor heeft gekregen. Het ging immers om een
tot dan onbestaande dienstverlening – wat in de meeste gemeenten (behalve de
centrumsteden) tot op vandaag nog altijd zo is. Per werkingsgebied werd een forum
lokaal werkgelegenheidsbeleid opgericht dat belast is met het opvolgen van de
werkwinkels, het adviseren omtrent nieuwe initiatieven in de tweede pijler en het
bredere arbeidsmarktbeleid.

Met de werkwinkels werd van meet af aan een intergemeentelijke inbedding
beoogd. De laagdrempeligheid van de dienstverlening ten aanzien van de werkzoe-
kenden werd daarbij als een prioriteit beschouwd. Aangezien het oprichten van een

(5) Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn inmiddels in een aantal gemeenten omgedoopt
tot ‘lokaal sociaal huis’; verantwoordelijk voor de bijstandsaanvraag, de tewerkstelling en begeleiding
van leeflooncliënten.
(6) Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap, dat tijdelijke werkervaring aanbiedt aan zeer langdurig
werklozen.
(7) Arbeidstrajectbegeleiding voor arbeidsgehandicapten en personen met een handicap, momenteel
omgedoopt tot Gespecialiseerde trajectbegeleidingsdienst (GTB).
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werkwinkel een minimale massa kritisch doelpubliek vereist, kon echter niet in elke
gemeente een werkwinkel worden opgericht. Daarom werd een onder- en boven-
grens bepaald waarbinnen het gewogen aantal eenheden doelpubliek (werkzoeken-
den) zich moest bevinden voor de oprichting van een werkwinkel. Elke werkwinkel
bedient dus een geografisch afgebakende zone, een zorggebied. Een zorggebied kan
bestaan uit meerdere gemeenten (intergemeentelijk zorggebied), één gemeente
(gemeentelijk zorggebied) of een deel van een stad (intrastedelijk zorggebied). De
Vlaamse overheid liet een spreidingsplan opstellen dat lokaal bekrachtigd moest
worden tussen de partners door middel van een lokale samenwerkingsovereen-
komst. Er kon met andere woorden lokaal afgeweken worden van het plan. Er werd
voorzien in de oprichting van 141 werkwinkels, verspreid over 308 Vlaamse
gemeenten. Vijf jaar na de oprichting van de eerste werkwinkel zijn er 134 werk-
winkels operationeel.

Interbestuurlijke samenwerking mag het dan voor de burger veel eenvoudiger
maken, voor de betrokken overheidsorganisaties is dat net het omgekeerde. Vandaar
wellicht dat het beleidsplan voor de werkwinkels weinig harde richtlijnen bevat
voor de organisatorische vormgeving en onder het mom van wat genoemd werd
‘een soepel architectuurplan’ veel werd overgelaten aan de invulling op het terrein
door de betrokken organisaties. Daarom ging de eerste jaren veeleer aandacht naar
de vraag op welke plaatsen een werkwinkel op te richten en naar de behoefte aan
een gepaste infrastructuur dan naar de inhoudelijke integratie. Dit komt mede door
het juridisch vacuüm waarin de werkwinkels functioneerden. Met de inpassing van
de werkwinkels in het decreet op de VDAB (2004) is dit gedeeltelijk weggenomen,
waardoor meteen de vraag rijst naar de plaats van de tweede pijler en van het lokale
partnerschap in de werkwinkel.

1.2. DE VLAAMSE WERKWINKEL IN VERGELIJKEND PERSPECTIEF
Er bestaan nogal wat verschillen tussen landen in de wijze waarop de ‘single gate-
way’ of het enig loket wordt vormgegeven. Verschillen doen zich voor bij de defi-
niëring van het doelpubliek, de clustering van aanverwante diensten en de betrok-
ken actoren (Clasen et al., 2001). Een belangrijk verschilpunt met (de meeste) ande-
re landen is dat de Vlaamse overheid voor de lokale werkwinkel niet expliciet de
hersamenvoeging van arbeidsbemiddeling en uitkering vooropstelde. Als we kijken
naar het Angelsaksische model, dan heeft geïntegreerde dienstverlening op twee
elementen betrekking: ten eerste de integratie van uitkerings- en bemiddelingsdien-
sten, en ten tweede de integratie van diensten voor uitkeringsgerechtigde werkzoe-
kenden met diensten voor inactieve werkzoekenden, veelal afhankelijk van andere
uitkeringen (zoals het leefloon en de ziekte- en invaliditeitsuitkering). Een land dat
deze dubbele integratie heeft doorgevoerd, is bijvoorbeeld Groot-Brittannië. De eer-
ste stap was de organisatie van Jobcentre, waarin diensten voor uitkering en bemid-
deling werden samengevoegd. Dit loket werd recent verruimd tot Jobcentre Plus
door zich voortaan ook te richten op inactieve doelgroepen. Voor Vlaanderen is
deze laatste vorm van integratie, de bundeling van diensten voor verschillende doel-
groepen, wel het geval. Dit wordt weergegeven in tabel 1. 489
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TABEL 1: VERGELIJKING VAN VLAAMSE WERKWINKELS MET BRITSE JOBCENTRES

In eigen land is aan Waalse zijde een gelijkaardige integratie waarneembaar op het
vlak van dienstverlening aan werkzoekenden door een samenwerking tussen Forem,
de lokale overheden en de OCMW’s in de Maisons de l’Emploi. Anno 2007 telt Wal-
lonië er 52. In de vijf grote steden worden deze verder gedeconcentreerd via de
Relais de l’emploi. Daarnaast zijn er met de Carrefours Emploi Formation 12 tref-
punten voor informatie over werk en opleiding geïnstalleerd. In Brussel bestaan er
sinds begin jaren negentig op gemeentelijke schaal begeleidingsdiensten voor werk-
zoekenden, de zogenoemde Missions Locales. Dit zijn vzw’s met als doel de sociaal-
professionele inschakeling van (vooral laaggeschoolde) werkzoekenden te beharti-
gen via netwerking met andere initiatieven en lokale instanties. Naast het feit dat het
gaat om lokale vzw-structuren, gaan ze niet uit van een netwerkorganisatie zoals bij
de werkwinkel (8). Ander belangrijk verschil is dat Actiris, de bemiddelingsdienst
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, niet als regisseur fungeert van de Missions
Locales. De Nederlandstaligen in het Brussels Gewest kunnen terecht bij een van de
drie Brusselse werkwinkels. Deze bestaan telkens uit een samenwerking tussen
VDAB, Actiris en de vzw Tracé Brussel. Een nieuwe ordonnantie, in voege vanaf
2011, zorgt voor een uniformisering en bestendiging van de bemiddelingsdiensten
en initiatieven voor werk door de Missions Locales en de Brusselse Werkwinkels.

Met het federaal-gewestelijk akkoord over de activering en controle op het zoekge-
drag van 2004, hebben de nationale arbeidsvoorziening (RVA) en gewestelijke
arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB, Forem, Actiris) gedetailleerde afspraken
gemaakt over informatieoverdracht inzake het zoekgedrag van de werkzoekende.
Maar over de integratie van processen en diensten in de frontoffice bestaan er geen
afspraken. Tegelijk was het ook niet onmogelijk dat de RVA bepaalde diensten zou
onderbrengen in de werkwinkel. Maar in de praktijk is dat nergens het geval. Voor
de toekomst kunnen we verwachten dat deze vorm van samenwerking zich wel
opdringt. De koppeling van werk en uitkering, met de bijbehorende rechten en
plichten, tot in de uitvoering van het beleid en vanaf het eerste contact van de
werkzoekende met de bemiddelings- en uitkeringsdiensten, is immers een basis-

(8) Wat niet wil zeggen dat er geen netwerking is met andere organisaties (zoals Actiris) en werkgevers.
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vereiste in de activering. Dit dringt zich des te meer op, nu de RVA zelf activerings-
gesprekken met werkzoekenden organiseert in het kader van de opvolging van het
zoekgedrag. De noodzaak van herziening van de huidige bevoegdheidsverdeling tus-
sen federaal en regionaal dringt zich dus ook van binnen uit op.

2. METING VAN NETWERKEFFECTIVITEIT VAN DE WERKWINKEL

De centrale vraag in ons onderzoek is in welke mate het partnerschap van de lokale
werkwinkel bijdraagt tot een beter functioneren van de werkwinkel. Wat is de
meerwaarde van een op een netwerkorganisatie gebaseerde dienstverlening?

Het uitgangspunt van dit artikel is dat, in tegenstelling tot het econometrisch onder-
zoek naar de arbeidsmarkteffecten van bemiddelingsdiensten, bij de evaluatie van
een netwerkgeorganiseerde dienstverlening in de eerste plaats aandacht nodig is
voor de effectiviteit van het samenwerkingsproces. Deze institutionele impact is te
onderscheiden van de impact op de arbeidsmarkt. De effectiviteit op de arbeids-
markt wordt klassiek gedefinieerd in termen van het verkleinen van arbeidsmarkt-
spanningen zoals de tewerkstelling van werkzoekenden of de invulling van vacatu-
res. De vorm en kwaliteit van de dienstverlening voor die arbeidsmarkt door inter-
mediaire actoren kan hierop een invloed hebben. Maar veelal zullen andere factoren
doorslaggevender zijn, zoals kenmerken en gedrag van de werkzoekenden en werk-
gevers, naast contextuele factoren zoals de beschikbaarheid van voldoende banen.
De vorm en kwaliteit van de dienstverlening zal nooit de belangrijkste factor zijn bij
de verklaring van arbeidsmarktimpact (Fenger, 2001). In ons onderzoek leggen we
het centrale criterium voor het functioneren van de werkwinkel daarom dichter bij
het dienstverleningsproces zelf. ‘Goede dienstverlening’ is immers ook een waarde
op zich. Een kwalitatief hoogstaande dienstverlening komt tot uiting in criteria zoals
verbeterde toegang; meer gebruik/bezoek; grotere responsiviteit; betere afstem-
ming, informatie en doorverwijzing (naar arbeidsmarktinstrumenten, naar lokale
diensteneconomie) en de gedeelde perceptie van verbeterde dienstverlening bij de
actoren. Voorwaarde is dat de evaluatiecriteria specifiek in relatie tot de gezamenlijk
geproduceerde dienst in de werkwinkel kunnen worden gebracht. Deze vorm van
effectiviteit leunt aan bij het begrip network effectiveness, wat we kunnen
omschrijven als de impact van het samenwerkingsverband op de structuur en wer-
king van diensten en betrokken partnerorganisaties (Provan en Milward, 2001).

In wat volgt, gaan we uit van vier onderzoeksvragen, die telkens betrekking hebben
op een dimensie van ‘goede dienstverlening’ in de context van partnerschappen. De
eerste vraag gaat over de impact op de toegankelijkheid voor werkzoekenden, hier
het bereik genoemd: welke factoren beïnvloeden het bereik van de werkwinkel bij
werkzoekenden, en in hoeverre draagt de samenwerking – naast andere factoren –
bij tot een groter bereik van de werkwinkel? De tweede en derde vraag betreffen de
impact van de werkwinkel op de samenstelling van het partnerschap en de diensten
die worden aangeboden door het partnerschap. In welke mate worden alle relevan-
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te partners betrokken bij het netwerk en door wie vindt de aansturing plaats? In
welke mate worden de betrokken diensten geïntegreerd? De vierde vraag ten slotte
gaat over de gepercipieerde opbrengsten door elk van de partners. Welke meer-
waarde percipiëren de direct betroken actoren in de werkwinkel voor het functio-
neren van de werkwinkel en voor de eigen organisatie in het bijzonder?

Deze vragen beantwoorden we via een procesevaluatie die werd uitgevoerd in
2005-2006. Procesevaluatie is gebaseerd op een mixed method-benadering en ver-
schaft inzicht in de wijze waarop een interventie in de praktijk wordt uitgevoerd, en
de knelpunten die de interventie kunnen doen mislukken (Swanborn, 1999). De
analyse van de netwerkeffectiviteit van de werkwinkel is deels kwantitatief, op basis
van inschrijvings- en andere data van werkzoekenden en werkwinkels, en deels
kwalitatief, op basis van gerapporteerde effecten door de betrokken actoren. Eerst
werden relevante documenten verzameld omtrent de opzet van de werkwinkels en
de betrokken partners. Vervolgens werden beschikbare, administratieve data verza-
meld omtrent het gebruik van de dienstverlening, de ruimtelijke spreiding van de
werkwinkels, de personeelsbezetting en de samenstelling van het partnerschap (9).
Ten slotte werden 45 semi-gestructureerde interviews afgenomen in acht lokale
werkwinkels, geselecteerd op basis van variatie in de ouderdom van het partner-
schap, de werkloosheidsgraad in het zorggebied, de provincie en de verstedelij-
kingsgraad. Bovendien vonden vier bovenlokale interviews plaats met centrale acto-
ren (10). Voor de eerste onderzoeksvraag, de evaluatie van het werkzoekendenbe-
reik, is in hoofdzaak een beroep gedaan op statistische gegevens, gedesaggregeerd
op het niveau van de werkwinkellocatie. Voor de andere onderzoeksvragen zijn de
interviews en het personeelsbestand de belangrijkste informatiebronnen.

3. IMPACT OP HET BEREIK BIJ WERKZOEKENDEN

Voortbouwend op het model van Provan en Milward (2001), zijn de eerste stakehol-
ders van de werkwinkel de werkzoekenden. In welke mate maken zij gebruik van
de werkwinkel? En welke factoren hebben een invloed op het klantenbereik? Ten
eerste kan verwacht worden dat het aantal partners en het aantal personeelsleden,
die zij detacheren, het klantenbereik positief beïnvloeden. In een analyse voor de
Nederlandse Centra voor Werk en Inkomen bijvoorbeeld is vastgesteld dat meer
personeelsleden bijdraagt tot meer klanten (Koning, 2007). Een grotere personeels-
inzet verhoogt namelijk de opvangcapaciteit van een werkwinkel en een omvangrijk
partnerschap verhoogt mogelijk het bereik van verschillende kansengroepen (leeflo-
ners, arbeidsgehandicapten, ...). Ten tweede verwachten we dat ook de ruimtelijk
gediversifieerde context een invloed uitoefent op het klantenbereik. Twee varia-

(9) De bronbestanden zijn afkomstig van VDAB, de projectcel lokale werkwinkels, de DSPA, ISEG en
het NIS.
(10) Centrale actoren: VDAB, projectcel lokale werkwinkels, ATB/GTB en SLN als vertegenwoordiger
van lokale NGO’s of derden.
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belen zijn hier van belang: de urbanisatiegraad en de afstand tot de werkwinkel. We
verwachten dat grotere steden meer moeilijkheden hebben om werkzoekenden te
bereiken dan gemiddeld. De grootstedelijke kenmerken zorgen immers voor een
meer gediversifieerde samenstelling van de werkloosheid en de aanwezigheid van
specifieke groepen die moeilijker de weg vinden naar de overheidsinstanties, een
afstand die nog wordt vergroot doordat ze leven in achtergestelde wijken. Boven-
dien is de mismatch met beschikbare banen groter ten gevolge van de grootstedelij-
ke arbeidsmarktparadox (Struyven en Vandenbrande, 2003). De afstand tot de werk-
winkel heeft te maken met het feit dat niet in elke gemeente een werkwinkel voor-
handen is. De omvang van het zorggebied van de werkwinkel heeft mogelijk een
negatieve invloed op het bereik. Met andere woorden, werkwinkels die slechts één
enkele gemeente bedienen, zullen er beter in slagen hun cliënteel te bereiken dan
werkwinkels die meerdere gemeenten bedienen. Deze variabele noemen we
gemeentelijke aanwezigheid. Naast de partnerschapkenmerken en de ruimtelijke
variabelen vormen de kenmerken van de werkzoekendenpopulatie een derde cate-
gorie variabelen die van invloed kan zijn op het bereik van de werkwinkel. Een
derde hypothese luidt dat zelfredzamere werkzoekenden zich minder snel tot de
werkwinkel zullen wenden, maar eerder elektronische kanalen zullen aanwenden
tijdens hun zoektocht naar werk. Het scholingsniveau fungeert als proxy voor de
zelfredzaamheid van werkzoekenden.

De drie hypothesen geven we kernachtig weer als volgt:
� hypothese 1: hoe meer partners of hoe meer personeel, hoe groter het bereik;
� hypothese 2: hoe groter de afstand tot de werkwinkel, hoe lager het bereik;
� hypothese 3: hoe zelfredzamer, hoe lager het bereik.

Om deze drie hypothesen te toetsen, werd gebruik gemaakt van administratieve
data omtrent het klantenbereik van de werkwinkel, namelijk de plaats van inschrij-
ving als werkzoekende. De reden voor deze keuze is tweeledig. Ten eerste zijn
werkzoekenden de prioritaire doelgroep van de werkwinkels. Ten tweede is de
inschrijving als werkzoekende een essentieel onderdeel van de basisdienstverlening
en voorwaarde tot het ontvangen van een werkloosheidsuitkering. De basisdienst-
verlening is de enige gegarandeerde minimale dienstverlening die aan werkzoeken-
den in de werkwinkel wordt aangeboden. De inschrijving kan plaatsvinden via vier
verschillende kanalen: een consulent, de zelfbedieningstoestellen in een VDAB-loca-
tie of werkwinkel, het internet of het VDAB-call center. Het klantenbereik, geopera-
tionaliseerd als het percentage inschrijvingen dat in de werkwinkel plaatsvindt ten
opzichte van het totale aantal inschrijvingen, werd berekend per werkwinkel (of
per zorggebied). Het globale klantenbereik van de werkwinkels bedraagt 69%, wat
behoorlijk genoemd kan worden. Het bereik kent wel sterke verschillen tussen de
werkwinkels. De minimum- en maximumwaarde bedragen respectievelijk 9 en 88%.
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3.1. HET GEBRUIK VAN DE WERKWINKEL IN VERGELIJKING MET ANDERE KANALEN
Een voorafgaande vraag is of werkzoekenden überhaupt dat eerste loket van een
laagdrempelige werkwinkel in de onmiddellijke buurt van de woonplaats (nog) wel
nodig hebben. Dat geldt bij uitstek voor het meest elementaire onderdeel van de
basisdienstverlening, de inschrijving. Met de komst van elektronische inschrijvings-
kanalen (internet, servicelijn) wordt algemeen verwacht dat de klassieke, face-to-
face-inschrijvingskanalen aan belang hebben verloren, zeker voor de ‘zelfredzame’
werkzoekenden. Gebruikt de werkzoekende dan nog wel de werkwinkel om zich in
te schrijven? Deze vraag hebben we onderzocht door alle geautomatiseerde gege-
vens van de VDAB in verband met de inschrijving tot op het laagste aggregatie-
niveau te ontleden. Deze gegevens hebben we aangevuld door administratieve gege-
vens over de werkwinkelorganisatie en over de volledige werkzoekendenpopulatie
wonend in het zorggebied van de werkwinkel.

De inschrijvingsgegevens laten toe de evolutie in inschrijvingskanalen vanaf 2003
(het eerste jaar waarover deze gegevens beschikbaar zijn) te volgen. Voor 2005 gaat
het om een bestand van 408.822 (her)inschrijvingen (zie figuur).

FIGUUR 1: GEBRUIK VAN INSCHRIJVINGSKANALEN DOOR WERKZOEKENDEN (PROCENTUELE
VERDELING PER JAAR), PERIODE 2003-2005

Bron: VDAB.
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Uit de analyse van inschrijvingen tussen 2003-2005 blijkt dat alle alternatieve
inschrijvingskanalen erop vooruitgaan, ten nadele van de consulent (daling met 15
procentpunten). Toch blijft de VDAB-consulent het belangrijkste kanaal, gevolgd
door de zelfinschrijvingspc’s (zipc in de figuur) en internet (thuis of in het gemeen-
telijk contactpunt (11). In 2005 bedraagt het aandeel van de inschrijvingen in de
werkwinkel via consulenten of zelfinschrijvingspc’s 65%. De afnemende rol van de
consulent betekent niet dat de consulent of de werkwinkellocatie volledig functie-
loos worden voor hulp bij inschrijvingen. Bij de zelfinschrijvingspc’s in de werkwin-
kel blijken onthaalconsulenten toch nog vaak hulp te bieden, aldus het geïnterview-
de personeel in de casestudies. Verder vindt een klein gedeelte van inschrijvingen
via internet in werkelijkheid plaats in de contactpunten. De werkwinkel blijft dus
van primordiaal belang voor de werkzoekende. Dat geldt des te meer voor de aande-
len bij de kansengroepen: laaggeschoolden (79% van alle laaggeschoolden die zich
inschrijven, doen dat via de werkwinkel, in vergelijking met gemiddeld 65%), oude-
re werkzoekenden (vanaf 40 jaar, 77%), allochtonen (74%), leefloners (75%) en
arbeidsgehandicapten (82%). Groepen die voor zelfredzaam doorgaan, zoals hoog-
geschoolden, werkende werkzoekenden en ook jongeren, maken relatief minder
gebruik van de werkwinkel om zich in te schrijven, al blijft het procentuele aandeel
hoog (resp. 45%, 51% en 61%). Er zijn 33 werkwinkels (25% van het totale aantal)
die onder de grens van 65% klantenbereik vallen: in deze gebieden is het aantal
werkzoekenden dat zich inschrijft in de werkwinkel ten opzichte van het totale aan-
tal werkzoekenden dat zich inschrijft (in de werkwinkel of via een ander kanaal),
lager dan het gemiddelde gebruik. Er is een lichte tendens tot lager klantenbereik
van de werkwinkels die niet in een stad zijn gelegen, zowel bij de gemeentelijke als
de intergemeentelijke. Ook kan het lager gebruik te maken hebben met kenmerken
van de populatie.

3.2. VERKLARENDE FACTOREN VOOR VERSCHILLEN IN GEBRUIK VAN DE WERKWINKEL
Voor de toetsing van de hypothesen maken we gebruik van multipele lineaire
regressieanalyse op basis van een pooled ordinary least squares (OLS) model. Via
regressieanalyse wordt de invloed van kenmerken van het partnerschap (aantal part-
ners, percentage personeelsleden met de werkwinkel als vaste werkplaats), kenmer-
ken van de werkzoekendenpopulatie (aanwezigheid van kansengroepen, scholings-
niveau) en geografische kenmerken (urbanisatiegraad, gemeentelijke aanwezigheid)
op het klantenbereik nagegaan, zoals weergegeven in tabel 2. Een uitschieter met
een waarde van 9% werd uit het model weerhouden. Om multicollineariteit te ver-
mijden werden de variabelen zorgvuldig geselecteerd. Zo werd het aantal per-
soneelsleden als verklarende variabele niet in het model opgenomen omdat het
sterk correleert met het aantal partners van een werkwinkel en het type zorggebied. 

(11) Een contactpunt is een digitale kiosk waar werkzoekenden toegang krijgen tot Dossiermanager
van VDAB. Een contactpunt kan zich enkel bevinden in een gemeente zonder werkwinkel en wordt
niet bemand door VDAB-personeel. Er kan wel ondersteuning geboden worden door personeel van
andere organisaties zoals de gemeente, het OCMW, het PWA of een intercommunale. In 2007 werd
beslist om de contactpunten niet langer financieel te ondersteunen.
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Drie onafhankelijke variabelen werden gevonden met een significantieniveau lager
dan 0,10. Het model werd significant bevonden (F=10,29, p<0,01) en verklaart 43%
van de variantie, wat behoorlijk kan genoemd worden.

Geen enkele variabele met betrekking tot het partnerschap werd weerhouden in
het model. Dit betekent dat de samenstelling van het partnerschap en de perso-
neelsbezetting in de werkwinkel geen directe invloed hebben op het gebruik door
de werkzoekende. De relatie tussen de opvangcapaciteit en het klantenbereik is
wellicht complexer dan de wijze waarop het hier geoperationaliseerd werd. Een
andere verklaring is dat de inschrijving als werkzoekende in de meeste werkwinkels
enkel door de VDAB wordt opgenomen. Van het personeel dat wordt ingezet voor
het onthaal en de basisdienstverlening, is immers 92% gedetacheerd door de VDAB.
Slechts 1,37% van de werkzoekenden laat zich door een andere partnerconsulent
dan de VDAB inschrijven.

Zoals verwacht kan worden, is de scholingsgraad van de werkzoekendenpopulatie,
een proxy voor de zelfredzaamheid van werkzoekenden, een belangrijke verklaren-
de variabele (partiële R²= 0,23). Hooggeschoolden maken meer gebruik van het
internet om zich in te schrijven en wenden zich minder snel tot de werkwinkel. Dit
is een positieve bevinding, aangezien het betekent dat de werkwinkel in eerste
instantie de meest hulpbehoevenden bereikt. Andere kenmerken van de werkzoe-
kendenpopulatie hebben geen invloed op het bereik.

TABEL 2: REGRESSIEMODEL VAN HET VARIABELE KLANTENBEREIK OP WERKWINKELNIVEAU, 2005,
N=122, GEBASEERD OP ALLE REGISTRATIEDATA VOOR 2005 (N = 378 307)

Bron: eigen berekeningen gebaseerd op bestanden van VDAB, projectcel LWW’s, Arvastat.
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 gestand. 
coëfficiënten

t-statistiek p-waarde partiële R²

Partnerschap 
aantal organisaties 0.005 0.06 0.9510 0.000 
    % vaste werkplek° 0.068 0.90 0.3715 0.005 
Ruimtelijke variabelen 
grootsteden -0.207 -1.92 0.0572 0.023
gemeentelijke aanwezigheid°° 0.250 2.96 0.0038 0.054 
kenmerken van de populatie niet-
werkende werkzoekenden (NWWZ) 
% langdurig werkzoekenden -0.071 -0.77 0.4417 0.004
% arbeidsgehandicapten -0.092 -0.92 0.3597 0.005 
% hooggeschoolden -0.665 -6.76 <.0001 0.230
% werkzoekenden ouder dan 49 j. 0.157 1.55 0.1249 0.015 
% allochtonen°°° 0.113 0.84 0.4022 0.004
Intercept 0 5.06 <.0001 0.157 

Modelstatistiekenn F-waarde=10.299 <.00011 Adj.. 
R²=0.4300 

° % personeel dat de werkwinkel als vaste werkplek heeft.
°° % NWWZ uit het zorggebied dat in dezelfde gemeente woont als deze waar de werkwinkel gelegen is. 
°°° % NWWZ met een niet-Europese nationaliteit.



Welke ruimtelijke variabelen verklaren het klantenbereik naast persoonlijke variabe-
len? Werkwinkels gelegen in een grote stad of een intrastedelijk zorggebied (Ant-
werpen en Gent) kennen een lager klantenbereik dan andere werkwinkels. Hier
stelt zich een specifiek grootstedelijk probleem van de toeleiding van werkzoeken-
den naar de werkwinkel. Ten slotte blijkt de gemeentelijke aanwezigheid, een
proxy voor de afstand die werkzoekenden moeten afleggen tot de werkwinkel, een
belangrijke variabele te zijn in de verklaring van het bereik (12). Werkwinkels die
gelegen zijn in een grote stad (intrastedelijk zorggebied) of die meerdere gemeenten
bedienen (intergemeentelijk zorggebied), kennen dus een lager klantenbereik dan
gemeentelijke zorggebieden.

Op grond van bovenstaande analyse wordt de hypothese ‘hoe meer partners of hoe
meer personeel, hoe groter het bereik’ (hypothese 1) verworpen. Anders is het voor
de ligging van de werkwinkel. De tweede hypothese ‘hoe groter de afstand tot de
werkwinkel, hoe lager het bereik’ wordt bevestigd. Ook voor de derde stelling ‘hoe
zelfredzamer, hoe lager het bereik’ vinden we steun in dit onderzoek. Uit het regres-
siemodel blijkt vooreerst dat niet-hooggeschoolden meer de werkwinkel gebruiken
dan hooggeschoolden, onafhankelijk van andere factoren. Die vaststelling stelt bij-
zondere eisen aan de aard en de intensiteit van dienstverlening in de werkwinkel.
Ten tweede hebben de geografische aspecten geen autonome invloed op het
bereik, tenzij voor de grootsteden Antwerpen en Gent. Dat wijst op problemen van
‘interne’ aard in die steden en vergt bijzondere aandacht voor de intrastedelijke
organisatie van de werkwinkels. Ten derde bevestigt het model dat het aantal part-
ners of het aantal beschikbare personeelsleden op zich geen invloed hebben op het
klantenbereik. Dus ‘hoe meer partners, hoe beter’ is niet noodzakelijk effectief.

4. INTEGRATIE VAN DIENSTVERLENING

De volgende onderzoeksvragen luiden in welke mate alle relevante partners worden
betrokken bij het netwerk, door wie de aansturing plaatsvindt en in welke mate dit
leidt tot daadwerkelijke integratie van de betrokken diensten (onderzoeksvragen 2
en 3). Volgens Provan en Milward (2001) kunnen vier criteria worden onderschei-
den die de effectiviteit van een netwerkorganisatie markeren: de samenstelling van
het partnerschap, de gezamenlijke organisatie van diensten, de sterkte en dynamiek
van het partnerschap en de aansturing van het partnerschap. In wat volgt, bespre-
ken we de resultaten over de impact op de dienstverlening op basis van deze vier
criteria. De bevindingen in deze paragraaf zijn gebaseerd op een analyse van morfo-
logische data van 122 werkwinkels, gevolgd door interviews met management en
uitvoerend personeel in acht werkwinkels.

(12) Ongeveer een kwart van de werkzoekendenpopulatie woont niet in de gemeentelijke nabijheid
van een werkwinkel (intergemeentelijk zorggebied).
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4.1. SAMENSTELLING VAN HET PARTNERSCHAP
Voor de samenstelling van het partnerschap kunnen we een onderscheid maken tus-
sen centrale en lokale partners. Tabel 3 bevat een overzicht van partners en perso-
neelsbezetting in de werkwinkels. Enkel personeelsleden die op afspraak werken of
de werkwinkel als vaste werkplek hebben, werden opgenomen in de cijfers. Op het
centrale vlak zou de RVA een centrale actor kunnen zijn, vermits deze federale
instantie verantwoordelijk is voor de organisatie van de uitkeringen en bijgevolg
deels ook voor het activeringsbeleid. De RVA is ook medeondertekenaar van de
kaderovereenkomst en het partnerschapverdrag. Maar zoals boven reeds aangehaald
biedt deze federale instantie als zodanig geen dienstverlening aan in de werkwinkel
(13). Naast de RVA zijn er de uitbetalingsinstellingen, voornamelijk georganiseerd
door de vakbonden, die instaan voor de uitbetaling van de werkloosheidsverzeke-
ring. Voor hen werd geen plaats voorzien bij de opzet van de werkwinkels. De
VDAB is de grootste en meest betrokken partner in de werkwinkel met een aanwe-
zigheid in 90% van de werkwinkels. De helft van het werkwinkelpersoneel is gede-
tacheerd door VDAB. De werkwinkel blijft dus beperkt tot een loket voor werk en
niet voor werk en inkomen zoals dat in andere landen het geval is. De verklaring
hiervoor is veeleer te vinden in de bovenlokale context. Enerzijds leent de splitsing
van de organisatie en de uitbetaling van de werkloosheidsverzekering door respec-
tievelijk de RVA en de diverse uitbetalingsinstellingen zich minder tot het organise-
ren van deze dienstverlening in één loket. Anderzijds betekent de opsplitsing van de
werkloosheidsverzekering en de arbeidsbemiddeling in respectievelijk federale en
Vlaamse bevoegdheden een politiek-constitutionele rem op herintegratie in een één-
loket dienst.

In tegenstelling tot de federale instantie zijn de lokale instanties wel aanwezig in de
werkwinkel. In praktijk is het OCMW wisselend betrokken, namelijk in de helft van
de werkwinkels. Het OCMW participeert als aanbieder van gespecialiseerde dienst-
verlening, de trajectbegeleiding, binnen de eerste pijler maar niet binnen de tweede
pijler. Voor de aanvraag van de bijstandsuitkering kunnen leeflooncliënten niet
terecht in de werkwinkel, maar dienen ze zich te wenden tot de sociale dienst van
de lokale OCMW-vestiging. De participatie van het OCMW in de werkwinkels hangt
sterk samen met ruimtelijke variabelen. De OCMW’s, gemeentelijk georganiseerde
diensten net als het PWA, detacheren personeel in 90% van de werkwinkels in een
gemeentelijk zorggebied. Bij de intergemeentelijke zorggebieden is het OCMW
slechts in de helft van de werkwinkels betrokken en in de grootsteden (intrastedelijke
zorggebieden) participeert het OCMW nergens. In deze laatste twee categorieën zorg-
gebieden zijn de werkingsgebieden van de OCMW’s incongruent met deze van de
werkwinkels. De OCMW’s zijn er doorgaans op een kleinere schaal georganiseerd.

(13) Op hoger bestuursniveau is er wel sprake van een geïnformatiseerde afstemming tussen VDAB
en RVA, zodat de inschrijving als werkzoekende slechts eenmaal dient te gebeuren. Deze afstemming
staat los van de werkwinkels.
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TABEL 3: PARTICIPATIEGRAAD VAN ORGANISATIES AAN DE WERKWINKELS, 119 WERKWINKELS,
1.311 PERSONEELSLEDEN, 2006

Bron: eigen berekeningen, projectcel lokale werkwinkels.

De keuze voor intergemeentelijke zorggebieden is dus geen evidentie, wanneer de
betrokkenheid van lokale besturen en het PWA voorop wordt gesteld. Immers, hoe-
wel de PWA’s de tweede grootste partner met een aanwezigheid in 86% van de
werkwinkels, geldt dit enkel voor die PWA’s die gevestigd zijn in de gemeente waar
de werkwinkel gelegen is. Opvallend is de aanwezigheid van het PWA-diensten-
bedrijf (15) in ruim een kwart van de werkwinkels. Het ATB/GTB, een provinciaal
georganiseerde dienst, participeert vooral in de stedelijke zorggebieden en minder
in de rurale zorggebieden. De lokale derden of ngo’s worden vanuit het ESF (16)
opgelegd om hun trajectbegeleiding in de werkwinkels aan te bieden, maar in de
praktijk blijft een deel van hen de dienstverlening ook in de eigen organisatie aan-
bieden. Samenvattend is er dus zeker sprake van co-locatie wat de organisatie van
de dienstverlening betreft. Wat de één-loketidee betreft is deze over het algemeen
gerealiseerd op het vlak van het onthaal, maar de participatie van partners is hier
zeer gering. Een uitzondering hierop is Gent, waar de verschillende partners afwis-
selend ondersteuning bieden in de zelfbedieningsruimte.

(14) De uitbetalingsinstellingen zijn de vakbonden en de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.
(15) Het PWA-dienstenbedrijf is een onderneming die poetsvrouwen bij gezinnen tewerkstelt met
het federale subsidiestelsel van de dienstencheques. Het dienstenbedrijf treedt op als commercieel
werkgever in de werkwinkel, een rol die niet erkend is in de oorspronkelijke beleidsopzet. In totaal
waren er in 2005 1.038 erkende dienstenchequeondernemingen van zowel lokale besturen, PWA’s,
vzw’s als private, commerciële bedrijven (bv. uitzendkantoren).
(16) Europees Sociaal Fonds.
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Partnerorganisatie in werkwinkel 
aanwezig* 

Procentuele 
aanwezigheid

Aantal
personeelsleden 
in werkwinkel 

Procentuele 
aanwezigheid 

Centrale actoren 
VDAB 106 89,08 662 50,50
RVA (14) 0 0,00 0 0,00
Uitbetalingsinstel-
lingen

0 0,00 0 0,00

Lokale actoren
PWA 103 86,55 199 15,18
OCMW
ATB/GTB

64
77

53,78
64,71

119 
115 

9,08 
8,77 

PWA dienstenbedrijf 31 26,05 49 3,74 
Derden (lokale 
NGO’s) 

27 22,69 64 4,88 

Ontbrekende
waarden 

  63 4,81 

Totaall    13111 100,000 

*Aantal werkwinkels waarin de vermelde organisaties hun dienstverlening aanbieden.



4.2. VERPLAATSING VAN DIENSTEN IN DE WERKWINKEL
Aan welke diensten in de werkwinkel leveren deze partners een bijdrage? De vraag
welke dienstverlening nu juist wel en niet wordt aangeboden in de werkwinkel,
blijkt bij nader inzien niet zo eenvoudig te beantwoorden. Provan en Milward
(2001) stellen dat een effectief netwerk na verloop van tijd enkel de kernpartners
behoudt maar ook perifere diensten aanbiedt, zij het met lossere samenwerkingsver-
banden. Daarom hebben wij een onderscheid gemaakt tussen eerstelijnshulp aan
werkzoekenden en de tweedelijnsbegeleiding. Dit onderscheid werpt een verhelde-
rend licht op de feitelijke verwevenheid van begeleiding die momenteel in de
Vlaamse werkwinkels wordt geboden. De werkwinkel werd in de beleidsnota in
eerste instantie opgevat als een loket voor eerstelijnsdienstverlening, de geïntegreer-
de basisdienstverlening. De universele dienstverlening van VDAB geldt als uitgangs-
punt ervan. Tot deze universele dienstverlening behoren alle diensten en informatie
die gratis door VDAB worden aangeboden zoals het registreren en opvragen van
vacatures, de inschrijving als werkzoekende of informatie over opleidingen. De tra-
jectbegeleiding van werkzoekenden is daarentegen individueel en intensief van
aard. Daarom brengen we deze onder bij de tweedelijnsdienstverlening. Verwacht
kan dus worden dat de werkwinkel in eerste instantie die partners bevat die eerste-
lijnsdienstverlening aanbieden. In realiteit blijken zowel taken van de eerstelijns- als
de tweedelijnsdienstverlening in de werkwinkel geïntegreerd te zijn, zij het onvolle-
dig. Dit wordt schematisch weergegeven in tabel 4.

TABEL 4: SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE HUIDIGE DIENSTVERLENING IN EN BUITEN DE
WERKWINKEL

De eerstelijnsdienstverlening van het OCMW en de RVA vindt niet in de werkwinkel
plaats. De VDAB en in mindere mate het PWA verwijzen cliënten door van de basis-
dienstverlening naar de trajectbegeleiding van de werkwinkelpartners. Het PWA,
aangestuurd door de RVA, fungeert ook als beperkt doorgeefluik naar de RVA voor
het aanvragen van eenvoudige attesten. Het PWA en de lokale besturen kunnen
daarnaast basisinformatie aanbieden over het lokale dienstenaanbod, de tweede pij-
ler in de werkwinkel.
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 eerstelijnsdienstverlening tweedelijnsdienstverlening
Basisdienst- 
verlening 
(niet: uitkering-
uitbetaling) 

VDAB
PWA (•RVA)
steden en gemeenten 

Trajectbepaling,-
toewijzing en-
begeleiding 

VDAB
PWA

VDAB
OCMW 
ATB/GTB 
Derden 

PWA (�RVA)

Trajectbepaling, 
-toewijzing en
-begeleiding 



Geïnterviewden melden dat meervoudige problemen van werkzoekenden vaak niet
gedetecteerd worden in de basisdienstverlening. Dit gebeurt meestal door gespecia-
liseerde partners zoals de ATB/GTB-dienst en lokale derden na een doorverwijzing
door de VDAB of het PWA. In de regel gebeurt deze gespecialiseerde screening in
de werkwinkel, maar de screening van leeflooncliënten bijvoorbeeld gebeurt dan
weer vanuit de sociale dienst van het OCMW.

De trajectbegeleiding van VDAB, OCMW en derden is gedeeltelijk ingebed in de
werkwinkel. Waar taken van de tweedelijnsbegeleiding wel in de werkwinkel zijn
geïntegreerd, leidt dit vaak tot problemen van terreinafbakening en potentiële
belangenvermenging zoals het hoofdzakelijk doorverwijzen naar het eigen diensten-
aanbod. Voor alle partners wordt de toeleiding tot een traject gezien als behorend
tot de autonomie van de eigen organisatie. Deze rol botst met de rol van de werk-
winkel als ‘neutrale toeleider’ naar een bepaald aanbod. De functie van trajecttoe-
wijzer van de VDAB-regie is in hoofdzaak registratietechnisch van aard, maar wordt
niet op alle locaties als even neutraal beoordeeld. Toch kan gesteld worden dat de
integratie op het vlak van trajectbegeleiding, de tweedelijnsdienstverlening, groter
is dan deze op het vlak van het onthaal en de basisdienstverlening. Deze bevinding
is opvallend, aangezien de werkwinkel in eerste instantie opgericht is om integratie
op het vlak van de basisdienstverlening te bewerkstelligen.

Ondanks deze onderliggende structurele belemmeringen zijn er op het terrein ook
processen merkbaar die de samenwerking een stap verder proberen te brengen;
Herentals, Maasmechelen, … zijn maar enkele voorbeelden die we hier vermelden.
In het kielzog van ons onderzoek hebben het Antwerpse stadsbestuur, het OCMW
en de VDAB begin 2008 een akkoord bekendgemaakt om de dienstverlening beter
op elkaar af te stemmen. En de VVSG bereidt een plan voor om in een aantal steden
en gemeenten te starten met experimenten van samenwerking tussen VDAB en
OCMW.

Interfererende en conflicterende taken komen verder nog op twee andere terreinen
voor. Ten eerste kunnen organisaties die taken opnemen in de eerste pijler, tevens
optreden als uitvoerders van trajecten in het kader van uitbestedingen (los van de
werkwinkel). Ten tweede zijn er organisaties die taken opnemen in de eerste pijler
en ook naar voor treden als aanbieder in de tweede pijler. In het bijzonder valt hier
te denken aan het PWA dienstenbedrijf en OCMW-initiatieven in de lokale diensten-
economie.

4.3. STERKTE EN DYNAMIEK VAN HET PARTNERSCHAP
De sterkte en dynamiek van het samenwerkingsverband komen tot uiting in het aan-
tal verbindingen tussen organisaties (Provan en Milward, 2001). Zo blijkt het louter
samen zitten op één locatie al een enorme verbetering te betekenen voor de infor-
mele contacten tussen organisaties. Ook de intensifiëring van overlegvormen zoals
het dagelijks bestuur en het toeleidersoverleg draagt bij tot de bevordering van bila-
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terale contacten tussen organisaties. Daarnaast speelt IT een belangrijke rol in de
verbinding tussen organisaties. De toegang tot het ruime VDAB-instrumentarium
wordt als een belangrijk voordeel van de werkwinkel beoordeeld. Echter, vanuit de
partners wordt vaak gewezen op de omslachtige en uitgebreide registratieprocedu-
res die erg tijdrovend zijn en weinig vrijheid toelaten bij de invulling van een traject
en de begeleidingsmethodiek. Vanuit de Vlaamse overheid worden budgetten vrijge-
maakt voor de werkwinkels, maar deze laten enkel ruimte voor het bekostigen van
de infrastructuur en niet voor het opzetten van gemeenschappelijke acties.

Van een lokaal partnerschap kan worden verwacht dat het een bijdrage levert tot
het oplossen van lokale arbeidsmarktproblemen en dat het sociaal kapitaal gene-
reert door contacten te leggen met organisaties van aanpalende beleidsdomeinen
(Provan en Milward, 2001). De operationele samenwerking in de werkwinkel is tot
op heden echter nog onvoldoende gekaderd in een bredere en meer strategische
aanpak van lokale en sociaaleconomische problemen. Zo kwam in het kader van de
sluitende aanpak een groep werkzoekenden naar boven waarbij ‘shoppinggedrag’
door werkzoekenden en afwentelingsgedrag door actoren wordt vastgesteld. Dit
betekent dat deze werkzoekenden vaak opeenvolgend door verschillende organisa-
ties worden begeleid zonder dat wenselijke uitstroomresultaten worden behaald.
De werkwinkel en het forum blijken hier vooralsnog geen antwoord op te bieden.
Veeleer wordt gekeken naar bovenlokale oplossingen. Een andere indicatie van
beperkte samenwerking is het gebrek aan afstemming met het sociaal beleidsplan
en de werking van het OCMW. Bij lokale overheden speelt een wisselende dyna-
miek om iets aan de bredere arbeidsmarktproblematiek te doen. Zorggebieden met
een hogere werkloosheidsdruk zijn doorgaans dynamischer dan zorggebieden met
een lagere werkloosheidsdruk. Vaak heeft dit te maken met een hoger probleem-
besef, een langere traditie van samenwerken en het beschikken over ervaring, midde-
len en personeel. Het is niet zeker of de werkwinkel daartoe veel heeft bijgedragen.

Van lokale partnerschappen wordt bovendien aangenomen dat ze dicht bij de bur-
ger staan, waardoor ze beter in staat zijn om lokale niches te ontdekken en innova-
tieve acties op te zetten (Considine, 2003). Vanuit het samenwerkingsverband van
de werkwinkel werden reeds heel wat acties opgezet. Enerzijds zijn deze acties
gericht op een globalere aanpak van de match tussen vraag en aanbod, waaronder
jobbeurzen en ontbijtsessies voor werkgevers over tewerkstellingsmaatregelen.
Anderzijds zijn deze acties gericht op bekendmaking van de werkwinkel en toelei-
ding naar de werkwinkel onder de vorm van brochures en opendeurdagen. Nieuwe
initiatieven binnen de tweede pijler ontstaan meestal op initiatief van de lokale
besturen of op basis van bilaterale contacten tussen organisaties. Het forum heeft
daarin veeleer een informatieve rol. Op enkele locaties werden organisaties uit de
tweede pijler aangesproken om onderhoudswerken in de werkwinkel te laten uit-
voeren zoals poetswerk, klusjes en het reinigen van pc’s. Andere beleidsinitiatieven
worden soms aan de werkwinkel gekoppeld zoals het jeugdwerkloosheidsplan. In
Antwerpen werd bijvoorbeeld een jongerenwerkwinkel opgericht. In Gent werd in
het kader van dit plan een jobdating in de werkwinkel georganiseerd tussen werkge-
vers, jongeren en de betrokken trajectbegeleiders.502
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4.4. AANSTURING VAN HET NETWERK
Een vierde en laatste factor op het niveau van het samenwerkingsverband is de aan-
sturing van het partnerschap. Bij grotere netwerken zal doorgaans een specifieke
netwerkcoördinator worden aangesteld. Provan en Milward definiëren de netwerk-
coördinator (‘network broker’ of ‘Network Administrative Organization’) als degene
die middelen verdeelt, stuurt en coördineert; als agent van de lokale gemeenschap
en principal van de netwerkpartners. Een sterk gecentraliseerde aansturing binnen
het netwerk is een indicator voor de effectiviteit ervan (Provan en Milward, 1995).
Een andere belangrijke indicator is de mate waarin de netwerkcoördinator specifie-
ke middelen weet aan te trekken en daarover kan beschikken (bijvoorbeeld midde-
len voor toeleiding, voor de lokale diensteneconomie). Het beschikken over ‘lokale
middelen’ die het samenwerkingsverband ter beschikking staan, wordt in de litera-
tuur gezien als een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van een netwerk
(Considine, 2003). Verder spelen de vaardigheden waarover de coördinator
beschikt, een rol, meer bepaald ‘relationship management’ in een ‘multi-agency’ en
‘multi-level’ context (Considine, 2003; Struyven en De Rynck, 2000). Hoe worden
de werkwinkels nu feitelijk aangestuurd en hoe worden de regierollen en de rol van
vestigingsverantwoordelijke vorm gegeven op het terrein? Op lokaal niveau werd
per werkwinkel een vestigingsverantwoordelijke aangeduid, die de dagelijkse wer-
king van de werkwinkel opvolgt. Deze functie wordt in minstens 62% van de werk-
winkels door VDAB waargenomen. Geïnterviewden rapporteren dat de bevoegd-
heden van de vestigingsverantwoordelijke vooralsnog te beperkt zijn opgevat. De
vestigingsverantwoordelijke staat in eerste instantie in voor de logistieke aansturing
op de werkvloer (zoals de bestelling van kantoormateriaal). Op enkele locaties
groeit er vanuit de VDAB een officieuze functie als werkwinkelcoach vanuit de
behoefte aan meer strategische coördinatie van het netwerk. Deze treedt op als
intermediair tussen het bovenlokale niveau van de VDAB en de lokale partners en
richt zich meer op de inhoudelijke aansturing van de werkwinkels. Op het terrein
wordt de nood aan deze functie doorgaans erkend en aanvaard. Toch wordt zowel
de werkwinkelcoaches als de VDAB-vestigingsverantwoordelijken soms een gebrek
aan onafhankelijkheid verweten doordat ze teveel gestuurd worden door bovenloka-
le belangen van de VDAB.

5. GEPERCIPIEERDE OPBRENGSTEN VOOR DE BETROKKEN ACTOREN

De vierde en laatste onderzoeksvraag gaat over de gepercipieerde opbrengsten door
elk van de partners. Welke meerwaarde percipiëren de direct betrokken actoren in
de werkwinkel voor het functioneren van de werkwinkel en voor de eigen organisa-
tie in het bijzonder?

Partners zijn pas bereid tot samenwerken wanneer zij daarin voordelen zien voor de
doelstellingen van de eigen organisatie (Provan en Milward, 2001). Over het alge-
meen kan verwacht worden dat bij een goed functionerend netwerk de taakverde-
ling beter op elkaar wordt afgestemd. Daardoor komt bij de individuele organisatie
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meer tijd vrij voor de meer hulpbehoevende cliënten (Provan en Milward, 2001).
Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de baten voor kleinere organisaties om deel
te nemen in het netwerk groter zijn dan voor grote, gevestigde organisaties. Voor
een organisatie kan het belangrijk zijn zich te affiliëren met een netwerk om aldus
legitimiteit te winnen, aanspraak te maken op middelen en grotere cliëntenresulta-
ten te boeken. Deze elementen van een netwerk zijn vooral voordelig voor kleinere
organisaties. Anderzijds kan voor hen een netwerk meer kosten (transactiekosten,
administratieve kosten) met zich brengen. Voor grotere organisaties zijn de kosten
kleiner, terwijl de voordelen minder groot zijn. Onze bevindingen stemmen niet
overeen met deze algemene regel. Meer bepaald voor de instroom van nieuwe cliën-
ten bij de eigen organisatie zijn de gepercipieerde voordelen groter voor de VDAB
dan voor de lokale partners.

Op het niveau van het partnerschap zijn de evolutie naar één dossier per cliënt,
waardoor dubbele begeleidingen kunnen worden vermeden, een soepelere
overdracht en matching in het kader van rekruteringen voor initiatieven van part-
ners zoals bijvoorbeeld een opleiding in de bouwsector, belangrijke gepercipieerde
voordelen. Daarnaast worden ook stappen gezet naar het ontsluiten van een breed
informatieaanbod. Hier worden in de praktijk wel nog knelpunten gesignaleerd. Zo
blijkt de uitbouw van een fysisch loket voor de tweede pijler, de lokale diensteneco-
nomie, zich te beperken tot de dertien Vlaamse centrumsteden. Dit informatieloket
is in hoofdzaak gericht op de gebruikers en minder op werkzoekenden. De verbin-
ding tussen het loket van de eerste en de tweede pijler, m.a.w. de toeleiding van
werkzoekenden naar jobs in de lokale diensteneconomie, is erg beperkt. Hoewel de
interdependentie tussen organisaties van beide pijlers sterk toeneemt, komen er
toch weinig interne verbindingen tot stand. Informatie omtrent de eerste pijler is
nog niet volledig geïntegreerd in één loket, maar zit veeleer verspreid over de werk-
winkel en ook deels erbuiten. Voor een deel van de werkzoekenden is het voorals-
nog niet duidelijk waarvoor men in de werkwinkel terecht kan. De dienstverlening
aan werkgevers en werknemers is nagenoeg niet uitgebouwd.

De meerwaarde van de werkwinkel voor de VDAB is dat deze organisatie meer aan-
dacht heeft gekregen voor lokale problemen en methodieken van andere partners.
Een knelpunt daarbij is echter dat de sterk hiërarchische aansturing vanuit het
Vlaamse niveau de vraag naar lokale flexibiliteit bemoeilijkt. Daarnaast is een grote
claim van andere organisaties op VDAB waarneembaar bij het oplossen van proble-
men in de concrete uitvoering van de dienstverlening omwille van zijn regierol.

Voor het OCMW biedt de werkwinkel een soepele schakel tussen het leefloon en
VDAB (of toegang tot de werkloosheidsuitkering). Op het terrein vinden echter
vaak nog dubbele begeleidingen door beide partners plaats, omdat het OCMW
slechts wisselend bij de werkwinkels betrokken is. De eerstelijnszorg van het
OCMW, het aanvragen van de bijstandsuitkering, vindt uitsluitend plaats bij de
sociale dienst van het OCMW.
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Op het vlak van de basisdienstverlening speelt het PWA een doublerende rol bij de
regelmatige screening en activering van werkzoekenden. Het PWA verricht intake-
gesprekken voor de eigen doelgroep van zeer langdurig werklozen. Deze leiden tot
een doorverwijzing naar een job in een dienstenonderneming, naar PWA-werk of
naar de trajectbegeleiding van de andere partners. Het PWA vervult op sommige
plaatsen ook een informerende rol ten aanzien van de tweede pijler, maar treedt
ook op als aanbieder van diensten uit de tweede pijler, wat door andere lokale acto-
ren als concurrentievervalsing wordt ervaren. Voor de lokale derden bevordert de
participatie aan de werkwinkel de toegang tot VDAB-kanalen, waaronder het brede
VDAB-instrumentarium (attesten, vacatures, opleidingen). Maar de werkwinkel
draagt vooralsnog niet bij tot een verhoging van de instroom in de eigen trajectbege-
leiding. Dit heeft te maken met de sluitende aanpak van de Vlaamse overheid. VDAB
is verplicht om alle werkzoekenden op te roepen en toe te leiden naar een begelei-
dingsaanbod, maar tot op heden werd nog geen neutrale toeleidingsgarantie inge-
bouwd. Voor de ATB/GTB-diensten betekent de werkwinkel meer bekendheid en
legitimiteit, wat tot een verhoogde instroom via werkwinkelpartners leidt. Ook de
inbedding van de ATB/GTB-diensten binnen de VDAB heeft een verhoogde instroom
tot gevolg. De sterke uitbreiding van de provinciaal georganiseerde ATB/GTB-dien-
sten maakt dat de organisatiestructuur vooralsnog niet is afgestemd op de gedecon-
centreerde organisatie van het netwerk.

6. CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Het doel van deze bijdrage is het functioneren van de Vlaamse lokale werkwinkel als
netwerkorganisatie te analyseren en te beoordelen. De werkwinkel is opgezet als
het centrale eerste loket voor werk door de basisdienstverlening voor werkzoeken-
den, aangeboden door de VDAB, te integreren met deze van andere instanties op
lokaal niveau. In dit artikel hebben we onderzocht hoe deze netwerkorganisatie bij-
draagt tot een grotere impact op het bereik bij de werkzoekenden en op de integra-
tie van dienstverlening die voorheen verspreid zat bij verschillende instanties. Wat
de impact op het bereik bij werkzoekenden betreft, komen we tot de conclusie dat
een fysische lokatie zoals de werkwinkel nog wel degelijk een rol speelt als inschrij-
vingskanaal voor werkzoekenden, ook al neemt het internet aan belang toe ten
nadele van de VDAB-consulent. De werkwinkel wordt verhoudingsgewijze meer
bezocht door werkzoekenden onder het niveau van hooggeschoold. Dat geldt nog
meer voor de kansengroepen. De Lokale werkwinkel is er dus in geslaagd om vooral
die groepen aan te trekken waarvan we mogen aannemen dat zij minder zelfred-
zaam zijn op de arbeidsmarkt. Wat bijdraagt tot een beter bereik van de werkwin-
kel, is de ruimtelijke factor. Daar waar de afstand tot werkwinkel vergroot doordat
er in de eigen gemeente geen werkwinkel aanwezig is, geeft de werkzoekende de
voorkeur aan alternatieve kanalen in plaats van aan een werkwinkel die in een ande-
re gemeente op grotere afstand van huis is gelegen. Voor de grootsteden Antwerpen
en Gent wijst dit onderzoek op problemen van ‘interne’ aard in die steden, waar
meer aandacht nodig is voor de intrastedelijke spreiding van meerdere werkwinkels.
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In dit onderzoek vonden we geen bevestiging voor de invloed van het partnerschap
of het aantal personeelsleden op het bereik bij werkzoekenden. Een verklaring hier-
voor is dat de inschrijving van werkzoekenden voor het overgrote deel als een taak
van het VDAB-personeel wordt gezien, zodat de verruiming van het personeel met
dat van andere organisaties niet echt het verschil kán maken.

De ruimtelijke factor vinden we ook terug als het gaat om de betrokkenheid van de
lokale partners in de werkwinkel. In het algemeen blijken OCMW’s in de helft van
de werkwinkels aanwezig te zijn. Hun afwezigheid is relatief groter voor die gemeen-
ten waarin geen werkwinkel gelegen is. Voor PWA’s geldt dit nog meer. Dat pro-
bleem bij typisch gemeentelijke partnerorganisaties kan niet in de eerste plaats wor-
den opgelost door schaalverkleining. Veeleer is het wenselijk dat de Vlaamse en fede-
rale overheden deze lokale organisaties stimuleren tot intergemeentelijke structuren.

Dat de lokale partners vaak slechts onder de vorm van zitdagen of na afspraak aan-
wezig zijn in de werkwinkel, maakt duidelijk dat de integratie van lokale dienstverle-
ners in realiteit beperkt is. Voor de dienstverlening in de werkwinkel is de integratie
slechts partieel doorgevoerd, zowel voor de basisdienstverlening (inschrijving en
intake), als voor de trajectbegeleiding. Meer nog: bij de trajectbegeleiding zien we
nog een zekere inbedding van VDAB, OCMW en ngo-derden in de werkwinkel.
Voor de basisdienstverlening – waarvoor in eerste instantie de integratie bedoeld
was – is er van integratie van VDAB met OCMW en RVA eigenlijk geen sprake. Onze
beleidsconclusie luidt dat het wenselijk is hoger in te zetten op integratie van de
basisdienstverlening van VDAB met het OCMW, het PWA en ook de RVA. Als het
domein van de werkwinkel hiertoe wordt afgebakend, dan is de consequentie dat
lokale derden of specifieke tewerkstellingsdiensten zoals het PWA-dienstenbedrijf
niet op hun plaats zijn in de werkwinkel.

De integratie voor de trajectbegeleiding staat momenteel al verder, maar voor de
partnerorganisaties gaat het hier doorgaans om gespecialiseerde trajectbegeleiding
in de tweede lijn. Integratie van dienstverlening is daarmee per definitie begrensd,
omdat het gaat om een maatgericht aanbod. Het verplaatsen van trajectbegeleiding
naar de werkwinkel heeft op zich de samenwerking niet veel meer bevorderd. Dat
betekent niet dat er geen positieve effecten uitgaan van een simpele co-locatie: het
feit van op één plaats gehuisvest te zijn en te kunnen beschikken over een geïnte-
greerd cliëntvolgsysteem zijn op zichzelf al bevorderende factoren voor samenwer-
king. Hier is co-locatie dus een optie, maar niet echt noodzakelijk om een vlotte
doorverwijzing mogelijk te maken. Maar de beperking is dat de partnerorganisaties
hun activiteit in de werkwinkel beperken tot de eigen doelgroep. Deze rol botst
met de rol van de werkwinkel als ‘neutrale toeleider’ naar een bepaald aanbod. Er is
dus behoefte aan een consequent partneroverstijgende toeleiding naar een traject of
een tewerkstellingsaanbod, om te vermijden dat organisaties kandidaten ongegrond
toeleiden naar het eigen aanbod. Met de VDAB-regie is in beginsel een garantie inge-
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bouwd dat de trajecttoewijzing in eerste instantie wordt gedreven door de behoef-
ten van de cliënt (en niet van het dienstenaanbod), maar in de praktijk wordt dit
niet altijd voldoende gegarandeerd of transparant gemaakt.

Welke scenario’s dienen zich vanuit deze bevindingen aan voor de toekomst van de
werkwinkel? Een eerste scenario is een eenduidige keuze voor integratie van de
basisdienstverlening. Wat betekent dat alle relevante partners participeren: VDAB,
OCMW, RVA, PWA en lokale besturen. Integratie van basisdienstverlening heeft
zowel betrekking op de eerste pijler als op de tweede pijler. Deze keuze beant-
woordt aan een principieel onderscheid tussen basisdienstverlening en trajectbege-
leiding. Andere voordelen zijn het laagdrempelige karakter, met minder eisen aan
persoonlijke hulp en afgesloten ruimtes (minder privacy bij de gesprekken nodig).
Deze keuze laat meer deconcentratie van vestigingen toe. Ook opent deze keuze
perspectieven tot integratie van de werkwinkel bij andere netwerkorganisaties zoals
het sociaal huis. Als geopteerd wordt voor integratie van de basisdienstverlening, is
de vraag in hoeverre dit realiseerbaar is via de weg van een interbestuurlijk akkoord
tussen het federale, het Vlaamse en het lokale bestuursniveau. Het spreekt voor zich
dat bij een verdere regionalisering van arbeidsbemiddeling én uitkering van het
federale naar het Vlaamse niveau deze keuze veel meer binnen handbereik ligt dan
in een situatie van gesplitste bevoegdheden, zoals tot hiertoe het geval is.
Een tweede scenario is dat voor de meer gespecialiseerde diensten geopteerd wordt
voor lokalisatie in de werkwinkel, gezien de ervaren voordelen voor afstemming en
doorverwijzing door gehuisvest te zijn onder-één-dak. Voor deze diensten is co-loca-
tie wel een mogelijkheid, net zoals dat ook voor commerciële partners (bijvoor-
beeld uitzendbedrijven, als werkgever en als dienstenchequebedrijf) denkbaar is. De
keerzijde is dat de dienstverlening door de specialisatiegraad meer geconcentreerd
moet worden, wat hogere eisen stelt voor de bereikbaarheid, zowel geografisch als
infrastructureel (meer behoefte aan privacy). Om die reden leent deze keuze zich
beter voor de stedelijke zorggebieden. Daarnaast is het wenselijk om consequent
beschotten in te bouwen om toeleiding naar het eigen uitvoerende dienstenaanbod
te vermijden. Dit stelt bijzondere eisen aan de functie van trajecttoewijzing, die
momenteel op vele plaatsen te sterk van op administratieve afstand wordt uitge-
oefend, waarbij een gebrek aan neutraliteit wordt ervaren.

____________
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IMMIGRANTEN EN DE SOCIALE ZEKERHEID IN
BELGIE – DE ARBEIDSONGEVALLENREGELING

DOOR NINKE MUSSCHE

Post-doc navorser, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

Deze bijdrage is de eerste in een reeks artikels waarin de historische rol wordt
onderzocht die immigratie heeft gespeeld in de ontwikkeling van de welvaartsstaat,
en in het bijzonder van de sociale zekerheid. De artikels zijn gebaseerd op de resul-
taten van een historisch onderzoek over de invloed van immigratie op de welvaarts-
staat in Europa (1). Uit dit onderzoek blijkt dat immigratie de architectuur van de
welvaartsstaat – en de ontwikkeling ervan – sterk heeft bepaald en dit door middel
van de impact die ze heeft gehad op de ontwikkeling van het territorialiteitsprincipe
dat voor bijna alle sociale zekerheidstakken het personeel toepassingsgebied
bepaalt.

Het onderzoek waarop deze artikelenreeks is gebaseerd, is juridisch van aard. Het
berust op een grondige tekstuele analyse van de wetgeving, de parlementaire docu-
menten en handelingen, alsook de wettelijke ontwikkeling van de arbeidsongeval-
lentak doorheen de twintigste eeuw, tot op vandaag. Centraal stond de vraag hoe de
Belgische wetgever en de Belgische regering zijn omgegaan met de aanwezigheid
van immigranten op hun grondgebied op het ogenblik dat de onderscheiden takken
werden ingevoerd. Op basis van historische documenten werd onderzocht welke
de wetsvoorstellen over de aanwezigheid van immigranten waren, alsook wat het
politieke en beleidsdiscours terzake was. Werd er bij het ontwikkelen van nieuwe
socialezekerheidstakken rekening gehouden met immigranten en hoe, wat was de
houding ten opzichte van de aanwezigheid van immigranten, werden zij opgeno-
men in de onderscheiden regelingen en hoe is hun opname of uitsluiting geëvolu-
eerd over de decennia en eeuw?

(1) Dit onderzoek vindt zijn weerslag in een doctoraatsverhandeling behaald aan Harvard Law
School, Boston, U.S., onder een aspirantschap van het F.W.O. Ik wil graag Veerle De Maesschalck en
Bea Cantillon bedanken voor hun steeds vruchtbare suggesties.
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De artikelenreeks vangt aan met een beschrijving van de impact van immigratie op
de oudste tak van de Belgische sociale zekerheid nl. de arbeidsongevallen. Alvorens
uit te weiden over de feitelijke wetgeving en de voorbereidende debatten, wordt
kort de achtergrond van de economische en politieke situatie geschetst evenals de
migratietoestand waarin het debat plaatsvond.

2. ACHTERGROND

2.1. IMMIGRATIE EN EMIGRATIE
Tot rond 1900 was België eerder een land van emigratie dan van immigratie. De
overgrote meerderheid van de Belgen emigreerde naar Noord-Frankrijk en Parijs en
vaak pendelden de emigranten tussen beide landen (2). Het grootste aantal emigran-
ten naar Frankrijk – 482.000 – werd bereikt in 1886 (3). Deze enorme Belgische aan-
wezigheid in Frankrijk zou in grote mate de inhoud van het debat over de sociale
inclusie van immigranten bepalen (cf. infra). Tegen de eeuwwisseling, echter, over-
steeg de immigratie de emigratie: in 1900 telde België 212.474 immigranten, of 3,1%
van de bevolking (4). Veel van deze immigranten waren geen kansarmen, maar eer-
der geschoolde handarbeiders of gewone arbeiders, bedienden, maar ook kooplui
en bankiers, etc. (5) Het waren hoofdzakelijk Fransen, Duitsers, Nederlanders,
Luxemburgers, Engelsen en Italianen (6). Daarenboven haalde men de werkkrach-
ten die nodig waren voor de zware industrie en mijnen in Wallonië steeds meer uit
Oost- en Zuid-Europa (en uit Vlaanderen). In die tijd had Wallonië, te kampen met
een tekort aan arbeidskrachten als gevolg van de demografische veranderingen en
de groeiende sociale bescherming, waardoor het arbeidsaanbod beperkt werd. De
liberale staat kwam niet tussen in de privéaangelegenheden van de werkgevers:
deze waren vrij om immigranten tewerk te stellen, zelfs als dit ten koste ging van de
Belgische arbeiders. Er werden regelmatig immigranten gebruikt om stakingen van
Belgische arbeiders te breken. Caestecker merkt bovendien op dat Belgische werk-
gevers de ingehuurde immigranten wilden kneden tot volgzame arbeiders (7).

(2) Stengers, J., L’immigration de 1830 à 1914: données chiffrées, in Morelli, A. (ed.), Histoire des
étrangers et de l’immigration en Belgique de la préhistoire à nos jours, Bruxelles, EVO & CBAI,
336, 1992.
(3) In 1906 was dat aantal gezakt tot 310.000. Tijdens de tweede helft van de 19e eeuw, vormden de
Belgen de grootste groep immigranten in Frankrijk (tussen 38 en 46 %), tegen 1901 waren ze voorbij-
gestoken door de Italianen. De Belgische immigranten werkten hoofdzakelijk in de textiel- en mijnin-
dustrie in Noord-Frankrijk of in verschillende andere sectoren, als grondwerker, bouwvakker,
schrijnwerker, schoenmaker, etc. in de Parijse regio (zie Stengers, J., Op. cit. p. 94).
(4) Caestecker, F., Op. cit., XIV.
(5) Voor een diepgaande analyse van het immigratiebeleid in deze periode, zie Caestecker, F., Alien
Policy in Belgium, 1840-1940, The Creation Of Guest Workers, Refugees and Illegal Aliens, New
York, Berghahn Books, Chapter 2, p. 19-52, 2000.
(6) Stengers, J., Op. cit., p. 100.
(7) Caestecker, F., Op. cit., p 47.
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2.1.1. Het immigratiebeleid als reflectie van het 19e-eeuwse liberalisme
Het debat over de sociale bescherming van immigranten in het kader van de wet op
de Arbeidsongevallen kadert in een specifiek economisch en sociaal tijdskader: het
economische liberalisme van de 19e eeuw, gekenmerkt door een non-interventio-
nistische houding van de staat zou geleidelijk aan plaats maken voor vroege vormen
van interventionisme in de vorm van sociale wetgeving. Ook het algemene migratie-
beleid was tot dan toe een reflectie van het 19e-eeuwse “laissez-faire”-beleid. Het
liberale karakter ervan bleek onder meer uit het feit dat buitenlanders geen toestem-
ming nodig hadden om naar België te emigreren, ze werden gedoogd, zolang ze de
economische of politieke orde niet verstoorden (8). Bij aankomst dienden de immi-
granten geregistreerd te worden in het bevolkingsregister dat bijgehouden werd
door de lokale overheden (en goedgekeurd door de administratie van het Ministerie
van Justitie). Na een periode van een aantal maanden verkregen ze dan een verblijfs-
vergunning, hetgeen hen beschermde tegen willekeurige uitwijzing. De Vreemdelingen-
wet van 1897 voerde drie categorieën immigranten in: niet-ingezetenen, ingezete-
nen en ‘domiciliés’ (immigranten met deze laatste status werden gelijk behandeld
als Belgen, maar genoten geen politieke rechten (9)). Een ander bewijs van het libe-
rale migratiebeleid is het feit dat België ook bekend stond voor haar eerder liberale
en tolerante beleid ten opzichte van politieke vluchtelingen (10). België zag zichzelf
graag als “terre d’accueil” (11). Het was echter de leidende klasse die bepaalde wie
aanvaard werd als vluchteling: linkse politieke activisten werden niet erkend als
vluchtelingen (12). Deze politieke activisten, evenals buitenlandse landlopers wer-
den het land uitgezet daar ze allebei gezien werden als een bedreiging voor de socia-
le orde.

2.2. SOCIAAL INTERVENTIONISME EN DE WET OP DE ARBEIDSONGEVALLEN
In de laatste decennia van de 19e eeuw zou de geest van “laissez-faire” plaats moe-
ten maken voor het sociaal interventionisme. Aanzet vormde onder meer de bloedi-
ge vakbondsstakingen in 1886 en 1887 die zorgden voor een toenemend bewust-
zijn, binnen het conservatieve katholieke en liberale establishment, van de nijpende
sociale kwestie. De gevestigde politieke orde reageerde tactisch door een aantal
arbeidswetten goed te keuren om de ergste vormen van uitbuiting formeel uit te 

(8) Ibid., p. 49.
(9) Ibid., p. 45.
(10) Gaus, H., Politieke en sociale evolutie van België, Boek I, vijfde uitgave, Leuven, Garant, 233
p., 2001.
(11) Stengers, J., p. 102.
(12) Caestecker, F., Op. cit., p. 50.
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roeien (13). Vanaf 1890 tot het einde van de eeuw stagneerde deze eerste golf van
sociale wetgeving echter. De invoering van de Wet op de Arbeidsongevallen valt na
deze periode. Tussen 1901 en 1903 heerste er een economische crisis wat de uit-
bouw van een sociaal progressief beleid afremde. Hetzelfde kan gezegd worden van
de groei van de (hoofdzakelijk conservatieve) katholieke partij na de verkiezingen
van 1902 (14). De katholieke premier de Smet de Naeyer stelde zelfs de conservatie-
ve katholiek Francotte aan als Minister van Arbeid, tot groot ongenoegen van de
christendemocratische (eerder progressieve) vleugel van de katholieke partij (15).
Voor de invoering van de Wet op de Arbeidsongevallen was het dan ook wachten
tot na deze periode. In 1903, toen de economie weer aantrok, diende Francotte
onder druk van de christendemocraten een wetsvoorstel in over arbeidsongevallen:
het werd datzelfde jaar nog goedgekeurd.

2.3. DE BELGISCHE WET OP DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE CONTEXT VAN HET
‘SOCIAAL RECHT’
In 1903 voerde België dus de eerste wet op de arbeidsongevallen in (16). De wet
schreef voor dat werkgevers alle arbeiders die werkongeschikt werden als gevolg
van een arbeidsongeval, dienden te vergoeden, door ze een vast percentage van hun
loon uit te betalen. Ingeval van een dodelijk arbeidsongeval werd de familie van het
slachtoffer vergoed. De werkgever werd ‘objectief aansprakelijk’ gesteld om de
arbeider te vergoeden voor de opgelopen schade, dus onafhankelijk van het feit of
de werkgever schuld had aan het ongeval (17). De werkgever was echter vrij om
zich te verzekeren tegen dit nieuwe sociale risico. 

(13) In 1887 werden de lonen geregeld: die mochten niet langer uitbetaald worden in taveernes of in
natura; in 1889 werd vrouwen- en kinderarbeid geregeld: kinderen onder de 12 mochten geen indus-
triële arbeid meer verrichten; jongens tussen 12 en 16 en meisjes tussen 12 en 21 mochten niet lan-
ger dan 12 uur per dag werken, geen nachtwerk voor jongens onder de 16 en meisjes onder de 21,
geen ondergronds werk voor meisjes onder de 21; in 1887 werden Nijverheids- en. Werkraden opge-
richt; in 1889 werd de invloed van arbeiders in de werkrechtersraden vergroot; in 1899 werd een
wet goedgekeurd om de veiligheid en gezondheid van arbeiders te beschermen; in 1900 werd een
wet goedgekeurd over ouderdomspensioenen waarbij vrijwillig sparen door de arbeiders werd aan-
gemoedigd; in 1903 werd de wet op de arbeidsongevallen goedgekeurd, in 1905 werd de verplichte
zondagsrust ingevoerd.
(14) In 1903 werd in de Kamer 96 zetels ingenomen door de katholieke partij, 33 zetels door de libe-
rale partij en 35 zetels door de socialistische partij, (2 door andere partijen); in de Senaat had de
katholieke partij 58 zetels, de liberale 28 en de socialistische partij 4, zie Luykx, Th., Politieke
geschiedenis van België 1, van 1789 tot 1944, vierde editie, Brussel, Elsevier, 428.
(15) De christendemocratische vleugel (die haar oorsprong vond in de christelijke arbeidersbewe-
ging) van de conservatieve katholieke partij streefde naar een christelijk sociaal activisme op een
politieke manier. Pas in 1905 erkenden de Belgische bisschoppen de christendemocratische bewe-
ging als een aparte groep binnen de katholieke partij, naast de conservatieve alliantie, zie Witte, E. en
Craeybeckx, J., Politieke geschiedenis van België sinds 1830, Spanningen in een burgerlijke demo-
cratie, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 535, 1981.
(16) Wet op de vergoeding der schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, 24 december 1903,
B.S. 28-29 december 1903.
(17) Voor een grondigere bespreking van de bepalingen in de wet buiten deze betreffende immigran-
ten, zie o.a. Van Steenberge, J., Het begrip arbeidsongeschiktheid in de sociale zekerheidswetgeving
van Duitsland, Frankrijk, Nederland en België: historische en rechtsvergelijkende benadering, Leu-
ven, K.U.L., 225, 1970.
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De wet op de arbeidsongevallen was een mijlpaal in de sociale wetgeving en neemt
een belangrijke plaats in bij de opbouw van de welvaartsstaat. De wetten op de
sociale zekerheid en de arbeidswetgeving van het einde van de negentiende eeuw
en het begin van de twintigste eeuw, werden de moderne manier waarop de heer-
sende klasse zich zou inlaten met ‘het sociale’ (18) (“faire du social”). Dit zou ten
slotte culmineren in de moderne welvaartsstaat. Sociaal recht – vandaag bekend als
arbeidsrecht en recht op sociale zekerheid en bijstand – is een product van het
‘sociale’ uit de 19e eeuw. Sociaal recht betekende de creatie van een nieuwe norma-
tieve orde – het schiep een volledig nieuwe basis voor rechten, wars van de liberale
rechtsfilosofie. Sociaal recht drong het burgerlijke rechtslandschap binnen. Tot dan
toe was de wettelijke orde van de 19e eeuw gebaseerd op het burgerlijk wetboek.
De mensen werden geacht individueel verantwoordelijk te zijn voor hun eigen
leven en handelingen. Mislukkingen, zoals armoede, werden gezien als de eigen
schuld van een persoon, waarvoor men zelf volledig verantwoordelijk was. Het
kwaad werd veroorzaakt door het morele verval van het individu. Het sociale speel-
de weliswaar een grote rol, maar behoorde tot het gebied van de moraal, ver weg
van het recht en de wettelijke plichten. Zoals reeds het geval was sinds de middel-
eeuwen, vormde de liefdadigheid of bienfaisance de band tussen arm en rijk: de
armoede moraliseerde van de rijken (door hun de kans te bieden hun liefdadigheids-
plichten te vervullen). Maar het recht mocht dit morele terrein van positieve ver-
plichtingen, zoals de armen helpen, niet betreden. Bijgevolg beschouwde men
sociale rechten voor de armen als lasterlijk voor het rechtsidee van de liberale
negentiende eeuw. Het recht was beperkt tot een negatieve verplichting: men mag
de andere geen kwaad berokkenen (19). De norm achter het burgerlijke recht van
de 19e eeuw was responsabilité (20) en zit vervat in artikel 1382 van het Burgerlijk
wetboek: “Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroor-
zaakt, verplicht diegene door wiens schuld de schade is ontstaan deze te vergoe-
den”. Ongevallen hoorden bij het leven, maar werden beschouwd als de motor voor
individuele deugdelijkheid en verantwoordelijkheid.

Door de industriële revolutie van de 19e eeuw werden deze concepten als ‘verant-
woordelijkheid’ en ‘ongeval’ op de helling geplaatst. Vóór de industriële revolutie
werden ongevallen en de bijhorende schade – te betalen door de veroorzaker –
gezien als een uitzonderlijke gebeurtenis. Door de proletarisering en mechanise-

(18) Het ‘sociale’ is een concept dat dateert uit de industriële wereld van de 19e eeuw, in het licht
van de specifieke maatschappelijke omstandigheden van die tijd, namelijk grootschalige industrialise-
ring, massale proletarisering van de bevolking, verpaupering, urbanisatie met bijbehorende hygiëne-
crisis, stijgende spanningen tussen arbeid en kapitaal, op een economisch, maar ook een politiek
niveau. De term “sociale kwestie” als dusdanig werd pas in de jaren 1830 bedacht, om te verwijzen
naar het feit dat de heersende Europese klasse oog begon te krijgen voor de leefomstandigheden van
de verpauperde werkkrachten van de industriële revolutie. Castel beschouwt de sociale kwestie als
een bezorgdheid betreffende de capaciteit van een maatschappij om de maatschappelijke cohesie te
behouden, zie Castel, R., Les métamorphoses de la question sociale, Parijs, Gallimard, p. 27, 1995. 
(19) Ewald, F., L’Etat Providence, Parijs, Bernard Grasset, p. 53-87, 1986.
(20) Ibid. p. 68.
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ring, echter, steeg het aantal ongevallen, waardoor ze frequent voorkomende gebeur-
tenissen werden en het vaak moeilijk werd te achterhalen wie er verantwoordelijk
was. Arbeidsongevallen kwamen zeer regelmatig voor en bezorgden de arbeiders
veel ellende en de werkgevers veel ongemakken. Vóór de invoering van de wet
waren er ongeveer 35.000 arbeidsongevallen per jaar in (het kleine) België alleen al,
en in 70% van de gevallen kreeg de arbeider geen compensatie (21). De arbeider
bevond zich in een juridisch moeilijke situatie, als gevolg van de schuldnotie in het
burgerlijk wetboek (artikel 1382 BwB): als hij het slachtoffer geworden was van een
arbeidsongeval, kon de arbeider slechts aanspraak maken op compensatie als de
schuld toe te wijzen was aan de werkgever (iets wat moeilijk, duur en tijdrovend was
om te bewijzen). De praktijk om schadeclaims als gevolg van arbeidsongevallen voor
de rechtbank te brengen op basis van artikel 1382 van het burgerlijk wetboek werd
als problematisch beschouwd. De meeste ongevallen leidden niet tot compensatie
(wat de arbeider onderdompelde in ellende), omdat de oorzaak van het ongeval vaak
onbekend was of omdat het moeilijk was om de verantwoordelijkheid bij de werkge-
ver te leggen. Bovendien geraakten veel werkgevers “geïrriteerd” door de vele pro-
cessen en de onverwachte financiële tegenvallers die deze meebrachten (22).

Terwijl de arbeidsongevallen ervoor zorgden dat de elite begon te beseffen dat de
tijden veranderden, werd de verpaupering een zodanig wijdverspreid fenomeen dat
het moeilijk werd om aan het idee vast te houden dat alle mensen van nature gelijk
waren en dat arm en rijk slechts van elkaar verschilden door een gebrek aan wils-
kracht (vanwege de armen) (23). In het begin vond het liberale establishment het
politiek gevaarlijk te onderkennen dat de verpaupering veroorzaakt werd door
sociale of economische fenomenen en gaven ze de schuld aan de armen omdat ze
niet prévoyants (voorzienig) waren, en er dus niet in slaagden om zichzelf aan de
armoede te onttrekken. Echter, deze houding moest worden bijgesteld gelet op de
snel veranderende maatschappij. De moraliteit werd gaandeweg minder dwingend
voor de armen en verschillende vormen van persoonlijke rampspoed werden geob-
jectiveerd en gedefinieerd als sociale risico’s. Natuurlijk was de moraliteit nooit
veraf. Het werd een van de krachten die zouden bepalen welke problemen
beschouwd werden als sociale risico’s en wie aanspraak kon maken op sociale
bescherming en hoe deze georganiseerd zou worden.

Terwijl in de middeleeuwen verzekeringen verboden waren, omdat men zich zo
indekte tegen de wil van God, maakte men in de negentiende eeuw de geboorte
mee van de privéverzekering (24). De nieuwe wettelijke orde van het sociale, zorg-
de voor een nieuwe juridische vorm: sociale verzekering. De persoonlijke verant-

(21) David, S., Responsabilité civile et risque professionnel, Brussel, Larcier, 8, 1958, geciteerd in Van
Langendonck, J. en Put, J., Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, p. 334, 2002.
(22) Baron Surmont de Volsberghe, Exposé des motifs, projet de loi sur la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, Doc. Parl., Chambre, nr. 123, 1900-1901. 
(23) Ibid., p. 90-93. 
(24) Van Steenberge, J., Interview Universiteit Antwerpen, 11 januari 2007.
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woordelijkheid werd vervangen door sociaal risico; de volledige vergoeding voor
opgelopen schade werd vervangen door een gedeeltelijke compensatie in de vorm
van sociale uitkeringen, ongeacht de vraag naar verantwoordelijkheid. De wetge-
ving rond arbeidsongevallen was een eerste stap in de oprichting van de sociale
zekerheid; het historische belang ervan is dan ook uiterst groot. België was niet het
eerste land dat een arbeidsongevallenregeling opzette. De inspiratie haalde men uit
het Duitsland van Bismarck waar de eerste wet op de arbeidsongevallen werd goed-
gekeurd in 1884. De andere landen die wetten invoerden vóór België waren het VK
(1897), Frankrijk (1898), Nederland (1901) en Italië (1903).

3. IMMIGRANTEN EN ARBEIDSONGEVALLEN

In deze sectie wordt nagegaan hoe de ‘Belgische Natie’ de vraag benaderde of immi-
granten in aanmerking zouden genomen worden in het personele toepassingsgebied
van de nieuwe wet.

3.1. HET WETSONTWERP
Bij de voorbereiding van de regeling voor Arbeidsongevallen, kwam de vraag naar
de inclusie van immigranten doorheen het volledige wetgevingsproces aan bod. De
vraag was onderwerp van debat. Het oorspronkelijke ontwerp van de regering (25)
had alle ingezeten immigrantengezinnen automatisch opgenomen. Men heeft in het
ontwerp zelfs nooit overwogen ze niet op te nemen. Er was echter één beperking
die tot passionele debatten heeft geleid. Het ontwerp stelde namelijk dat gezinsle-
den van overleden migrerende arbeiders die niet op het Belgische grondgebied ver-
bleven op het ogenblik van dat overlijden, geen aanspraak konden maken op het
pensioen voor Belgische overlevende gezinsleden, indien de buitenlander niet
afkomstig was uit een land waarmee een wederzijds verdrag was afgesloten dat
dezelfde ‘genereuze’ behandeling voor Belgische arbeiders in dat land garandeerde.
Met andere woorden, als een arbeider die in België omkwam, een gezin had dat nog
in het thuisland woonde, dan zou dat gezin pas een uitkering krijgen als hun thuis-
land hetzelfde deed voor Belgische arbeiders die in het buitenland werkten van wie
het gezin nog in België woonde. Deze bepaling was natuurlijk erg belangrijk voor de
vele immigranten die hun gezinnen thuis achterlieten en enkel naar België kwamen
om te werken. En ook voor de Belgische emigranten die in het buitenland werkten
en hun gezin in België tijdelijk achterlieten.

3.2. DE MEMORIE VAN TOELICHTING
In de memorie van toelichting verduidelijkte de regering deze nieuwe (meer beper-
kende) keuze voor wederkerigheid. De maatregel zou een antwoord zijn op ‘bepaal-
de’ (buitenlandse) wetten die Belgische arbeiders uitsloten van uitkeringen als niet

(25) Leopold II, Sur la proposition de Notre Ministre de l’industrie et du travail et de Projet de loi sur
la réparation des dommages résultant des accidents du travail, Exposé des motifs et projet de loi, in
Doc. Parl. Chambre, session de 1900-1901, nr. 123 (p. 295 en p. 299).
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aan bepaalde criteria werd voldaan. In de praktijk verwezen die ‘bepaalde’ wetten
naar Frankrijk, dat een wet op arbeidsongevallen had ingevoerd in 1898 en gelijkaar-
dige uitsluitende bepalingen had ingevoerd voor niet-ingezeten nabestaanden.
Deze wet was nadelig voor de vele Belgen die in Frankrijk werkten, maar daar niet
permanent gevestigd waren (26). Voor alle duidelijkheid: het ontwerp impliceerde
dat immigranten die permanent in België verbleven of die niet omkwamen als
gevolg van het ongeval, maar enkel werkongeschikt werden, bescherming zouden
genieten. Het debat ging enkel over de niet-ingezeten nabestaanden.

De uiteindelijke Wet op de Arbeidsongevallen was een nationaliteitneutrale wet,
m.a.w. de immigranten werden ook opgenomen. De personen die in aanmerking
kwamen voor de nieuwe regeling werden als volgt gedefinieerd: “werklieden … [die]
in den loop en ten gevolge van de uitvoering der arbeidsovereenkomst, schade voort-
spruitende uit ongevallen [opliepen] …” (Art.1). De wet maakte geen enkel ander
onderscheid. Territorialiteit was het criterium om te bepalen wie in aanmerking
kwam: alle arbeiders die in België werkten. Maar hoe is de wetgever daartoe geko-
men? Bij nader inzien, blijkt dat de aanwezigheid van immigranten in de Belgische
fabrieken, alsook de aanwezigheid van Belgische emigranten in het buitenland een
cruciale rol gespeeld hebben. Immigranten kwamen namelijk naar voor als een apar-
te categorie en zij hadden een invloed op het debat over wie al dan niet beschermd
moest worden. De aanwezigheid van immigranten heeft een invloed gehad op de
manier waarop het parlement het personeel toepassingsgebied van de wet uittekende.

3.3. HET PARLEMENTAIR DEBAT
Ondanks het aansturen van de regering op wederkerigheid werden alle immigran-
ten opgenomen in de uiteindelijke wet. Dat is het gevolg van een dynamiek die
beïnvloed is door bepaalde argumenten en thema’s die als een rode draad doorheen
de parlementaire debatten liepen. Het initiële voorstel van de regering kreeg immers
te kampen met sterke tegenstand in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

3.3.1. De ‘internationale welvaartsstaatrelaties’ van België
Een eerste element in de discussie had te maken met het feit dat de ‘Belgische natie’
zich bij haar eerste stappen in de ontwikkeling van de welvaartsstaat, trachtte te
positioneren ten opzichte van andere naties. De gebruikte argumenten kunnen
gezien worden als Belgiës onderhandeling over haar ‘internationale welvaartsstaat-
relaties’, waarbij het recht op sociale uitkeringen van migrerende arbeiders gebruikt
wordt als pasmunt bij die onderhandelingen.

(26) Noiriel, G., Le creuset français, histoire de l’immigration, XIX-XX siècles, Parijs, Seuil, p. 112,
1988. De Franse wetgeving ging verder dan het Belgische voorstel: er stond niet enkel in dat de nabe-
staanden die niet in Frankrijk woonden, geen jaarlijkse uitkering ontvingen bij het overlijden, maar
ook dat indien de arbeidsonbekwame immigrant besloot terug te keren naar zijn land van oorsprong,
hij slechts een éénmalige betaling ontving gelijk aan drie keer de jaarlijkse uitkering.
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De socialistische fractie in de Kamer verzette zich tegen het ontwerp van de rege-
ring. In het debat werden verschillende argumenten aangehaald. De socialist Man-
sart (27) vond dat de regering ook buitenlandse arbeiders moest opnemen in de wet
en dat het via diplomatieke weg moest proberen de wetgeving in de andere landen
te veranderen ten voordele van de Belgische arbeiders. Hij beweerde dat een derge-
lijke strategie zonder twijfel succes zou hebben. Een aantal dagen later benadrukte
zijn socialistische collega Destrée dat het ontzeggen van uitkeringen aan buitenlan-
ders wier thuisland geen gelijkaardige uitkeringen gaf aan Belgen, een kinderachti-
ge reactie was op de Franse wetgeving. Hij bracht de Kamer in herinnering dat hij
een aantal jaren geleden protest aangetekend had bij de Minister van Arbeid over de
ongunstige situatie van Belgische arbeiders in Frankrijk, als gevolg van de Franse
wetgeving. De regering had toen actie ondernomen voor meer internationale
gerechtigheid, en had vertegenwoordigers gestuurd naar de Franse regering om op
te merken dat twee buurlanden, in een gelijke toestand van beschaving, die zoveel
wederzijdse relaties onderhielden, geen barrières mochten opwerpen, aangezien
dat in strijd zou zijn met enige “esprit d’humanité”. Destrée vroeg zich af hoe het
mogelijk was dat de Belgische regering dit een aantal jaren later al vergeten was. Hij
vroeg waarom België dezelfde fout moest maken als Frankrijk, waarom kwaad met
kwaad bestreden moest worden, dit was een moraliteit waar hij zich niet mee kon
verzoenen. Hij stelde dat als België het niet eens was met het soort nationalisme
dat Frankrijk tentoon spreidde via haar wetgeving, het dat nationalisme evenmin
mocht imiteren.

De liberaal Huysmans steunde het ontwerp van de regering tot uitsluiting door een
hard standpunt in te nemen in de onderhandelingen over de positie van België in de
‘welvaartsstaatrelaties’. Voor hem was de wederkerigheidsverplichting een manier
om Frankrijk te verplichten haar wetgeving te verbeteren. De socialist Destrée
wierp vol ongeloof op dat Huysmans toch zeker niet geloofde dat België de Franse
wetgeving kon bepalen, gewoon omdat België zo wreed zou zijn om duizenden
Franse arbeiders te laten boeten voor de fouten van hun regering. Huysmans hield
echter vol dat België haar landgenoten moest beschermen, waarop Destrée bena-
drukte dat dit soort handelingen niet geschikt was om onze landgenoten te bescher-
men; een betere manier was om Frankrijk een genereus voorbeeld te tonen, aange-
zien oorlogstaal geen voldoening zou brengen. Hij verwees naar Luxemburg, dat
niet twijfelde om te verklaren dat buitenlanders toegelaten zouden worden tot het
nieuwe systeem van de verplichte verzekeringen.

Dus de eerste poging van de Belgische regering om een harde houding aan te
nemen tegenover Frankrijk stuitte op zwaar protest van de socialisten (en progres-
sieve liberalen) in de Kamer. Zij riepen op om het juiste voorbeeld geven om zo de
eerste stap te zetten naar een open houding ten opzichte de sociale inclusie van
immigranten. In reactie op het zwaar protest in de Kamer werd in het bijkomend
verslag van de Commissie Van Cleemputte (Kamercommissie die het wetsontwerp

(27) Hand., Kamer, 30 januari 1903, p. 392.
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onderzocht) op deze kwestie ingegaan. Volgens het bijkomende verslag (waarin ook
veel andere thema’s behandeld werden) zou de regering voorstellen om de uitslui-
ting van niet-ingezeten nabestaanden van slachtoffers van arbeidsongevallen te
schrappen. Dit zou het wetsontwerp nationaliteitneutraal maken. De Commissie
besloot dit standpunt te volgen, maar benadrukte dat ze wenste ‘tegemoet te komen
aan de publieke gevoelens’ en ‘getuige te zijn van een bekommernis voor onze
arbeiders’ door de regering op te roepen om wederkerigheid te verkrijgen voor dit
genereuze Belgische initiatief, zodat ‘dezelfde rechten voor Belgen die in het bui-
tenland werken verzekerd zijn’ (28).

3.3.2. België als hoog beschaafde, onafhankelijke, machtige pioniersnatie
Een tweede reeks argumenten – gelijkaardig aan de eerste – die in het debat verwe-
ven zitten, heeft betrekking op de poging van de Belgische natie om zichzelf op te
werpen als een volwassen, onafhankelijke natie die de prestigieuze rol van voorlo-
per opneemt in de ontwikkeling van internationale (sociale) rechten. De toon van
de retoriek wijst erop dat het relatief jonge België onder Leopold II het onweer-
staanbare verlangen voelde om te tonen dat het een volwaardige natie van hoge
beschaving was (29) was en genereuze broederlijke relaties kon aanknopen met
haar buren. Het feit dat de regering van mening veranderde en de uitsluitende bepa-
ling liet vallen, wijst erop dat de katholieke regering oren had naar deze retoriek.

Deze ambities zijn ook te lezen in de minderheidsnota van Denis (30) (socialist) toe-
gevoegd aan het verslag Van Cleemputte. Daarin werden alle landen opgeroepen
om zich bewust te worden van de basisprincipes van de internationale solidariteit
en gelijkheid en deze in te voeren, door alle buitenlanders op te nemen in hun
sociale wetgeving. Deze inclusie werd menselijk recht genoemd. Ook de reeds ver-
melde herinnering van Destrée aan de regering suggereert dat België prestige en sta-
tus ambieerde in de club van de grote naties: hij bracht de regering in herinnering
dat zij een aantal jaren geleden opgetreden was tegen Franse uitsluitende sociale
wetgeving, door te benadrukken dat twee buurlanden, in eenzelfde staat van
beschaving, met zoveel onderlinge relaties, geen barrières zouden mogen opwerpen
tussen elkaar, daar dit strijdig zou zijn met enige ‘esprit d’humanité’.
De kritiek dat de uitsluiting van buitenlandse arbeiders een kinderachtig antwoord
was op de Franse uitsluitende sociale wetgeving, dient in deze optiek gezien te wor-
den. De grootsheid van België wordt hoofdzakelijk uitgedrukt in breedsprakige posi-
tieve verklaringen rond de status van het land. Dit was bijvoorbeeld het geval toen

(28) Aanvullend verslag namens de Commissie (2) uitgebracht door den heer Van Cleemputte, Doc.
Parl.., Chambre, Sessie van 1901-1902, nr. 302, p 328.
(29) De ambities van Leopold II overgenomen door de Belgische staat worden op een gelijkaardige
manier uitgedrukt in de koloniale onderneming die tegelijkertijd loopt (zie Hochschild, A., King Leo-
pold’s Ghost, A Story of Greed, Terror, and Heroism in Colonial Africa, Boston, Mariner Books,
1999) – merk op dat de onderhandelingen over de limieten van de verzorgingsstaat voorbij gaan aan
de Congolese bevolking.
(30) Denis, H., Minderheidsnota, Parl. St., Kamer, 1901-1902, 5 november 1901, p. 196.
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geëist werd dat België een leidende rol zou spelen in de creatie van internationale
gerechtigheid voor immigranten, door protest aan te tekenen tegen een vorm van
(Frans) nationalisme gericht op uitsluiting, en door een genereus broederlijk initia-
tief ten opzichte van buitenlanders te ondersteunen. Men lijkt een noodzaak
gevoeld te hebben om de grootsheid en gelijke macht van België retorisch te onder-
strepen als compensatie voor de feitelijke machtsongelijkheid die bestond in verge-
lijking met de andere staten. Dit blijkt uit de interventie waarin gezegd wordt dat,
door arbeiders uit te sluiten, België niet de macht zou hebben om Frankrijk te ver-
plichten haar wetgeving aan te passen aan de Belgische wensen. Dat men ook bena-
drukt dat men door middel van vrijgevigheid (niet-uitsluiting) Frankrijk zou kunnen
verplichten hetzelfde te doen, wijst erop dat België realistisch is over haar geopoli-
tieke status.

Denis – auteur van de socialistische minderheidsnota – herhaalde zijn argumenten
ten voordele van inclusie toen het artikel in kwestie besproken werd. Ondertussen
had de regering reeds een amendement ingediend om de uitsluitende bepalingen te
elimineren. Denis wilde nog verder gaan en stelde voor het volgende toe te voegen:
“La loi s’applique aux ouvriers étrangers et à leurs ayants droit, comme aux Belges
dans les mêmes conditions (De wet is op dezelfde manier van toepassing op buiten-
landse arbeiders en hun rechtverkrijgenden als op Belgen in dezelfde omstandighe-
den)” (31). Minister Francotte weigerde dit. Denis voerde aan dat dit principe een
onderdeel moest worden van internationale wetgeving. België moest ernaar stre-
ven om dit principe te laten opnemen in de wetgeving van andere landen, zonder
beperkingen inzake wederkerigheid, hetgeen de belangen van de Belgische arbei-
ders in het buitenland het meeste zou dienen. De katholiek/christendemocraat Car-
ton de Wiart feliciteerde de regering eveneens om zo vrijgevig afstand gedaan te
hebben van de wederkerigheidsvoorwaarde voor buitenlandse arbeiders. Hij merkte
ook op dat de regering zich zou moeten engageren om - via diplomatieke wegen -
het maximum te halen uit de waarde en verdienste van het offer dat België bracht
en van het voorbeeld dat België stelde aan de andere staten (32). Rapporteur Van
Cleemputte voegde eraan toe dat België haar genereuze houding moest bekend-
maken via de pers en de diplomatieke vertegenwoordigers bij buitenlandse regerin-
gen en via conferenties over internationaal privaat recht. Door zo de hand te reiken
naar de andere landen, zou dit zorgen voor een algemene consecratie van de princi-
pes van de wet, via een rechtvaardige wederkerigheid.

(31) Minister Francotte reageerde negatief op het voorstel van Denis om buitenlanders uitdrukkelijk
op te nemen in het personeel toepassingsgebied van de wet. Hij beweerde dat, aangezien de tekst
opgesteld was op een algemene manier, de tekst ook van toepassing was op buitenlanders; het zou
dus totaal onnodig zijn om het anders te formuleren. Bovendien beweerde hij dat het uitdrukkelijk
opnemen van een principe over vreemdelingen tot meer ongemakken zou leiden, aangezien het zou
kunnen leiden tot de opname van gelijkaardige verklaringen in ouder burgerlijk recht. Denis bracht
daartegen in dat dit een goede zaak zou zijn, maar Francotte ontkende dit en zei dat dit tot veel twij-
fel en discussie zou leiden.
(32) Op. cit., p. 1334.
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De pompeuze taal en ambitieuze profileringsdrang is de uitdrukking van een vorm
van nationalisme dat zich richt op externe zelfbepaling en zelfpositionering. Opmer-
kelijk genoeg richt de nationalistische retoriek zich hoofdzakelijk op de inclusie van
immigranten, in plaats van een natie op te bouwen rond een beleid dat uitsluitend
gericht is op de eigen burgers. In dat opzicht werd geen xenofobische retoriek
gebruikt, de immigrant werd impliciet beschouwd als een abstracte inwoner van
broederstaten (ook al waren ze niet allemaal burgers van ‘broederstaten’) die kon
dienen als ambassadeur voor de goede wil en vrijgevigheid van het liberale België.

Deze zelfdefinitie en zelfprofilering langs nationalistische lijnen was ook aanwezig
in de andere elementen van het debat, naast de immigrantenkwestie. De Belgische
(liberale) ‘aard’ werd vermeld gedurende het debat, met betrekking tot de kwestie
van het verplichte of vrijwillige karakter van de werkgeversverzekering. Een ver-
plichte verzekering zou een ‘directe schending zijn van de gevoelens die het geza-
menlijke patrimonium uitmaken van alle Belgen; de Belgische volksaard zou met
name de voorliefde voor onafhankelijkheid vertonen en een afkeer hebben van het
doordringen van de hand van de staat in privézaken die volstaan geregeerd te wor-
den door de vrijheid. Deze opvattingen vertalen zich het best in het oude gezegde:
“Pauvre Homme est roi chez soi”’.(33) Het Belgische temperament werd in contrast
gesteld met het Duitse temperament (verplichte verzekering) en werd vergeleken
met het Franse (34).

3.3.3. De rol van immigranten in de sociale kwestie
Een derde reeks argumenten die in het debat aan bod kwam, had betrekking op de
rol van immigranten in de ‘sociale kwestie’ – de ellende van de werkende klasse en
de sociale vrede. Zoals reeds vermeld, is de wet op arbeidsongevallen van 1903 het
gevolg van het feit dat het gevestigde economische en politieke establishment socia-
le staatsinterventie aanvaardde om de sociale kwesties aan het einde van de 19e
eeuw aan te pakken.
De plaats van immigranten in deze sociale kwestie werd op uiteenlopende wijzen
gepercipieerd. Enerzijds werden immigranten beschouwd als een bedreiging voor
(of vanuit het standpunt van de economische machthebbers, een instrument om te
gebruiken tegen) het fragiele proces van de sociale emancipatie van het Belgische
proletariaat. Caestecker suggereert dat de migrerende werknemers volgzamer
waren en soms werden gebruikt om stakingen te breken. Bijgevolg waren migreren-
de werknemers in trek.

Anderzijds, zoals blijkt uit het debat, werden immigranten ook gezien als een hulp-
middel voor sociale emancipatie. Als men hun sociale rechten toekende, zouden Bel-
gische arbeiders in het buitenland dezelfde bescherming genieten en de lokale Belgi-
sche arbeiders zouden niet het slachtoffer worden van sociale dumping. De socialis-

(33) Van Cleemputte, Op. cit. p. 691.
(34) Francotte, Op. cit. p. 713.
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tische oppositie voerde inderdaad aan dat inclusie nodig was om de belangen van
de Belgische arbeiders te beschermen. De minderheidsnota van Denis voerde aan
dat ‘nationalisme de as is van de arbeid’ waardoor de bescherming van Belgische
arbeiders in het buitenland nodig was. Dit kon men bereiken door het goede voor-
beeld te geven en immigranten aanspraak te laten maken op uitkeringen in België.
Hij stelde ook dat het welzijn van de Belgische arbeiders in België op het spel stond.
Vanuit een bezorgdheid over sociale dumping, riep hij op tot de deugdelijke
bescherming van de beroepsbevolking om te ‘vermijden dat de belangen gediend
worden van bepaalde klassen buitenlandse arbeiders’ die bestempeld worden als
zwevende, labiele en onregelmatige onderdelen van de beroepsbevolking. Tijdens
het algemene debat specifieerde zijn collega Mansart dat – indien migrerende werk-
nemers geen aanspraak konden maken op bescherming – werkgevers met vestigin-
gen aan de grenzen de voorkeur zouden geven aan buitenlandse arbeiders in
plaats van aan Belgische, om te ontsnappen aan de toepassing van de wetgeving op
hun fabrieken. Hij gaf toe dat ze niet zouden ontsnappen aan hun burgerlijke aan-
sprakelijkheid, maar benadrukte dat hun voorkeur zou uitgaan naar buitenlandse
arbeiders. Bovendien erkende de socialist Vandervelde dat de Franse arbeiders in
Frankrijk protesteerden omwille van precies dezelfde reden die Mansart vermeldde:
de uitsluiting van buitenlandse arbeiders is een bonus om hen bij voorkeur tewerk
te stellen. Tijdens het debat sloot de progressieve liberaal Janson zich aan bij deze rede-
nering en ontkende dat deze uitsluiting protectionistisch van aard was, aangezien de
migrerende werknemers de Belgische arbeiders van de markt zouden verdringen.

Zoals gezegd aanvaardde ook de Commissie-Van Cleemputte de inclusie van migre-
rende werknemers, maar speelde met de suggestie dat het opnemen van deze
migrerende werknemers zou ingaan tegen de volkswil en de positie van de Belgi-
sche arbeiders zou schaden, al wordt niet vermeld hoe. De Commissie vermeldde
eveneens dat ze wenste ‘tegemoet te komen aan de publieke gevoelens’ en ‘getuige
te zijn van een bekommernis voor onze Belgische arbeiders’ door er bij de regering
op aan te dringen om wederkerigheid te krijgen voor dit genereuze Belgische initia-
tief door er via diplomatieke weg voor te zorgen dat dezelfde rechten verzekerd zijn
voor Belgen die in het buitenland werken (35).

Ten slotte dient nog vermeld te worden dat sommige stemmen ook immigranten op
zich waardeerden en waardig vonden om sociale bescherming te genieten. Janson,
bijvoorbeeld, voerde aan dat het niet beschermen van immigranten niet enkel een sti-
mulans zou zijn om ze aan te nemen, maar dat het hen tevens kwetsbaar maakt voor
verminking of dood zonder dat ze recht hebben op compensatie. Ook de socialisten
vonden dat de wet de migrerende werknemers moest beschermen, aangezien het de
bedoeling was van deze sociale wet om de ‘malheureux’ te beschermen, een doel dat
nagestreefd moet worden, ongeacht de nationaliteit van deze ‘malheureux’ (36).

(35) Aanvullend verslag namens de Commissie (2) uitgebracht door den heer Van Cleemputte, Doc.
Parl., Chambre, Sessie van 1901-1902, nr. 302, p 328.
(36) Denis, Op. cit.
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3.3.4. Immigranten in het burgerlijk recht
Een laatste rode draad gaat over de positie van immigranten in het burgerlijk recht.
Deze argumenten wijzen erop dat de immigrant gezien wordt als een voldoende
waardevol, bekend en individueel persoon om beschermd te worden onder het bur-
gerlijk recht. Deze argumenten geven onrechtstreeks een inclusieve toon aan het
debat. Door te beweren dat sociaal recht de vooruitgang op het vlak van het burger-
lijk en grondwettelijk recht (ten voordele van de immigranten) niet mag ondergra-
ven, werd de sociale inclusie van immigranten voorgesteld als iets dat natuurlijk en
noodzakelijk was.

Tijdens het debat over de sociale bescherming van immigranten werd verwezen
naar tegenstrijdige interpretaties over de positie van de vreemdelingen in het bur-
gerlijk recht. Janson (progressieve liberaal) gaf uitdrukking aan zijn ongenoegen
over het eerste uitsluitende voorstel door sarcastisch te beweren dat hij dacht dat
het oude ‘droit d’aubaine’ afgeschaft was, maar dat het nu blijkbaar heringevoerd
werd (37). Janson ging verder door te bevestigen dat het droit d’aubaine afgeschaft
was in het burgerlijk recht. Zodoende kunnen vreemdelingen erven en een testa-
ment opstellen, net als Belgische burgers, aangezien de vreemdelingen dezelfde
rechten hebben als de Belgen, op de politieke rechten na. Hij merkte op dat het hui-
dige voorstel een bepaling zou bevatten dat afweek van het nieuwe burgerlijk recht,
waardoor buitenlanders uitgesloten werden. Hij bestempelde de voorgestelde maat-
regel als ergerlijk, waarbij het buitenlandse slachtoffer compensatie ontzegd wordt,
enkel omdat hij een buitenlander is. Een gelijkaardige verwijzing naar de rechten
van de buitenlanders onder het burgerlijk recht en de grondwet vond plaats op het
einde van het debat over het artikel in kwestie. Zonder uitdrukkelijk te willen stel-
len dat immigranten gedekt werden door de wet, verwees de regering naar de ver-
klaring ter bescherming van de buitenlanders die opgenomen was in de grondwet,
om te verhinderen dat een uitdrukkelijke beschermingsmaatregel in de betrokken
wet zou worden opgenomen. Van Cleemputte voegde eraan toe dat wat het parle-
ment op dat ogenblik goedkeurde, niets nieuws was voor België. Bij het oplossen
van wetsconflicten had België, sinds de voorgestelde herzieningen van het burger-
lijk wetboek in 1891, steeds de voorkeur gegeven aan de bescherming van de rech-
ten verbonden aan het individu die inherent geacht werden aan de menselijke per-
soon, ongeacht de territoriale status. Mabille weerlegde de bewering van de rege-
ring dat onder burgerlijk recht, buitenlanders dezelfde rechten genoten als Belgi-
sche burgers. Hij onderstreepte dit punt door aan te geven dat er in 1865 een wet
werd goedgekeurd die buitenlanders de toestemming gaf om een testament op te
maken, te verkopen en schenkingen te ontvangen, op dezelfde voet als Belgen. Ech-
ter, zelfs op het ogenblik van het debat, was het nog steeds een delicate kwestie of
buitenlanders bepaalde rechten konden genieten, zoals een beroep doen op de uit-
zondering ‘judicatum solvi’ (38). Hij besloot dat, om alle twijfel weg te nemen, de
Kamer een uitdrukkelijk inclusief artikel moest opnemen.

(37) Het ‘droit d’aubaine’ was een Frans recht van de koning om eigenaar te worden van alle roeren-
de goederen van een buitenlander na zijn dood. Deze wet werd afgeschaft in 1819.
(38) Een zekerheidsstelling voor de kosten die garandeert dat een beklaagde bij een gunstig vonnis
de kosten terugbetaald krijgt die hij opgelopen heeft tijdens het proces.
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4. DE WET OP DE ARBEIDSONGEVALLEN DOORHEEN DE 20E EEUW

De Wet op de Arbeidsongevallen werd verschillende malen aangepast in de 20e
eeuw, hoofdzakelijk met de bedoeling om de rechten van werknemers te verstevi-
gen en uit te breiden (39). We verwijzen naar twee fundamentele aanpassingen die
in deze periode hebben plaatsgevonden die op zich losstaan van de positie van
immigranten in het arbeidsongevallenstelsel. De eerste heeft betrekking op de
omvang van de financiële compensatie van de werknemers. De oorspronkelijke wet
voorzag in een vergoeding ten belope van amper 25% (in geval van overlijden) of
50% (in geval van tijdelijke, volledige arbeidsongeschiktheid) van het dagloon. Door
deze vooraf bepaalde percentages werden het professioneel risico en de financiële
last verdeeld tussen de werkgever en de werknemer die slachtoffer werd van een
arbeidsongeval. In de jaren twintig werd deze compensatie een eerste maal opge-
trokken tot 66% voor permanente ongeschiktheid (40) en in 1951 ten slotte werd
de arbeider dan volledige vrijgesteld van zijn plicht om een deel van het professio-
nele risico en de financiële last te dragen: hij kon aanspraak maken op een vrijwel
volledige compensatie voor de geleden schade, ten belope van 100% van zijn gemid-
delde dagloon in geval van volledige, permanente ongeschiktheid (41). Een tweede
grote aanpassing werd doorgevoerd in 1971 toen een verplichte verzekering voor
arbeidsongevallen voor werkgevers werd ingevoerd. Het concept van professioneel
risico waarbij de werkgever nog steeds verantwoordelijk was voor het betalen van
compensatie werd aangepast en de aansprakelijkheid werd overgeheveld naar de
verzekeringsmaatschappij (42).

Met dit in het achterhoofd wil ik enkele evoluties schetsen in de arbeidsongevallen-
regeling die mede betrekking hebben op immigranten.

4.1. HET PERSONEEL TOEPASSINGSGEBIED VERWIJST NAAR ALGEMENE WET OP
MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VAN 1969
In 1971 verving een nieuwe wet op arbeidsongevallen alle voorafgaande wetgeving
over arbeidsongevallen in de privésector (43). Met één pennenstreek werd het per-

(39) Zie Van Steenberge, J., De Geschiedenis van de Belgische sociale zekerheid, in Veldkamp,
G.M.J., Inleiding tot de sociale zekerheid en de toepassing ervan in Nederland en België, I, p. 182-
266, en specifiek p. 203.
(40) Wet van 15 mei 1929 houdende de aanpassing van de wetgeving betreffende de schadevergoe-
ding als gevolg van arbeidsongevallen, B.S., 31 mei 1929. Zie ook Wet van 18 juni 1930 houdende de
herziening van de wetgeving betreffende de schadevergoeding als gevolg van arbeidsongevallen,
B.S., 5 juli 1930 en Koninklijk Besluit betreffende de coördinatie van de wetten, de schadevergoe-
ding als gevolg van arbeidsongevallen, B.S., 30 oktober 1931.
(41) Wet van 10 juli 1951 ter aanpassing van de wet betreffende de schadevergoeding als gevolg van
arbeidsongevallen, B.S., 15 juli 1951. In geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bedroeg de uitke-
ring 80% van het gemiddelde dagloon voor de eerste 28 dagen en 90% vanaf de 29e dag; indien de
zorg van een andere persoon vereist was, kon de rechter de uitkering optrekken tot maximaal 150%
van het gemiddelde dagloon (art 1 van de wet van 1951). Vandaag ontvangt het slachtoffer onmiddel-
lijk 90% van het gemiddelde dagloon. Dit wordt een jaarlijkse uitkering van 100% als de ongeschikt-
heid volledig en permanent wordt.
(42) Arbeidsongevallenwet, 10 april 1971, B.S., 24 april 1971.
(43) De publieke sector werd door aparte wetgeving geregeld.
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soneel toepassingsgebied opnieuw gedefinieerd. Men verwees naar het personeel
toepassingsgebied opgenomen in de algemene wet op de maatschappelijke zeker-
heid van 1969. Als men gedekt was onder deze wet, dan was men ook gedekt voor
arbeidsongevallen. Iedere tewerkgestelde immigrant (de categorie die relevant is
voor arbeidsongevallen) voldeed per definitie aan de criteria vooropgesteld in de
wet van 1969.

4.2. NIETIGE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN
In 1919 en 1930 werd een relevant element toegevoegd aan de wet op de arbeids-
ongevallen (44). Aan werkgevers werd voortaan verboden om de toepassing van de
wet te omzeilen door de nietigheid van de arbeidsovereenkomst met het slachtoffer
in te roepen (die nietigheid kon het gevolg zijn van het niet naleven van de wetten
inzake arbeidsinspectie en arbeidswetgeving). Deze bepaling was belangrijk, bv.
voor het in dienst nemen van minderjarige kinderen zonder toestemming van de
vader, of voor immigranten die geen werkvergunning kregen (45). In de loop van
de eeuw werd de tewerkstelling van immigranten alsmaar meer gereguleerd. In de
jaren dertig bijvoorbeeld werd een systeem van werkvergunningen ingevoerd. De
regelgeving rond de tewerkstelling van immigranten maakte deel uit van de wetge-
ving inzake arbeidsinspectie en arbeidswetgeving. Rechtbanken riepen het artikel
rond nietige arbeidsovereenkomsten in om te besluiten dat buitenlanders die geen
geldige arbeidsvergunning hadden, nog steeds gedekt werden door de wet op
arbeidsongevallen (46). In de latere wetgeving over arbeidsongevallen werd dit prin-
cipe opnieuw bevestigd. De wet van 1971 bepaalde dus dat, zelfs als de arbeids-
overeenkomst nietig bleek te zijn, de arbeider nog steeds gedekt werd door de wet.
In het verslag van de parlementaire commissie verklaarde de Minister voor Sociale
Zekerheid De Paepe (christendemocraat) dat het de bedoeling was van deze bepa-
ling om mensen te beschermen wiens overeenkomst nietig was, zoals kinderen
onder de 14 of immigranten zonder een werkvergunning (47). Bijgevolg is iedere
immigrant, legaal of illegaal, die het slachtoffer wordt van een arbeidsongeval nog
steeds gedekt tot op vandaag.

(44) Wet van 27 augustus 1919 en Wet van 18 juni 1930 houdende de herziening van de wetgeving
betreffende de schadevergoeding als gevolg van arbeidsongevallen, B.S. van 5 juli 1930 (art. 1 voegde
eraan toe dat zelfs onvrijwillige schendingen van de arbeidswetgeving en -inspectie niet tot de nietig-
heid van de arbeidsovereenkomst kon leiden).
(45) Zie de Beseau de Haudeville, Camille-C., Les accidents du travail, commentaire jurisprudentiel
de la loi du 24 décembre 1903 et de ses modifications ultérieures, 2de uitg., Brussel, Larcier, p. 47-
48, 1960.
(46) Civ. Anvers, 1er Ch., 6 juni 1951, Bull. Ass., p. 40, 1952. De regel waarop een inbreuk werd
gepleegd was het Koninklijk Besluit van 21 maart 1936. Zie ook, Corr. Liège, 6e Ch., 23 april 1952,
Bull. Ass., p. 708, 1952.
(47) Verslag namens de Commissie voor de Tewerkstelling, de Arbeid en de Sociale Voorzorg uitge-
bracht door de Heer Pede, Parl. St., Senaat, 1970-1971, 215, p. 41-42.
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4.3. AANVULLINGSTEGEMOETKOMINGEN: EEN TIJDELIJKE BEPERKING
Hoewel initieel immigranten aanspraak maakten op bescherming op basis van de
wet van 1903, werd later een (tijdelijke) beperkte reserve ingevoerd met betrekking
tot aanvullingstegemoetkomingen: in 1926 (48) voerde de regering voorwaardelijke
bijkomende uitkeringen in voor de slachtoffers van arbeidsongevallen in een poging
om de ellendige levensomstandigheden van de slachtoffers te verbeteren. In 1944
werden de voorwaarden om deze bijkomende uitkeringen te ontvangen verscherpt
(49). Slachtoffers die voor minder dan 30% (50) arbeidsongeschikt werden, kregen
enkel een bijkomende uitkering als hun uitkering onder een bepaald niveau lag, als
ze behoeftig waren en als ze hun domicilie hadden in België. Deze domicilievoor-
waarde was natuurlijk van rechtstreeks belang voor de immigranten. Ze konden
namelijk enkel terugkeren naar hun thuisland zonder hun uitkering te verliezen als
ze voor meer dan 30% arbeidsongeschikt waren. Als de ongeschiktheid hoger lag
dan 30% waren er geen behoeftigheidsvoorwaarden of domicilievereisten. Over het
Koninklijk Besluit en Besluit van de Regent werd niet gedebatteerd en er werd geen
uitgebreide motivatie gegeven, dus het is gissen naar de reden waarom deze
[beperkte] inperking opeens werd ingevoerd. Men zou kunnen aangeven dat zowel
de domicilievereiste en de andere voorwaarde om in aanmerking te komen voor bij-
komende uitkeringen, namelijk het ‘behoeftig’ zijn, erop wijzen dat de staat de
gedeeltelijk werkongeschikte arbeidskrachten beschikbaar wou houden voor de
arbeidsmarkt. De beperkingen waren enkel van kracht op slachtoffers die voor min-
der dan 30% werkongeschikt waren, een categorie die nog steeds van nut kon zijn.
In 1971 werden in de nieuwe wet op de arbeidsongevallen (51) de verschillende uit-
keringsregimes samengevoegd die in de loop van verschillende decennia ontstaan
waren; ook de bijkomende uitkeringen werden opgenomen, echter zonder de
beperkende voorwaarden.

5. VERDRAGEN

In de volgende paragrafen ga ik dieper in op het verdragsrechtelijke luik van de
arbeidsongevallenregeling, daar de verdragen het beeld over de invloed van immi-
gratie op de open structuur van de welvaartstaat vervolledigen. De verdragen vorm-
den een sociale beschermingslaag bovenop de nationale sociale wetgeving. Zij droe-

(48) Koninklijk besluit van 29 december 1926 betreffende het verlenen van speciale tegemoetkomin-
gen aan sommige categorieën van getroffenen door arbeidsongevallen, B.S., 16 januari 1927.
(49) Besluit van de Regent van 19 oktober 1944, betreffende het verlenen van toelagen aan sommige
categorieën van door arbeidsongevallen getroffenen, B.S. 26 oktober 1944. Zie ook Besluit van de
Regent d.d. 16 oktober 1945 betreffende het verlenen van toelagen aan sommige categorieën van
door arbeidsongevallen getroffen, B.S., 9 november 1945.
(50) Alsook de ascendanten, broers, zussen en kleinkinderen van een slachtoffer van een dodelijk
arbeidsongeval (art. 3).
(51) Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, B.S., 24 april 1971.
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gen tevens bij tot het internationale en territoriale aspect van de welvaartsstaat. Aan
de andere kant bevestigden zij echter de bestaande ‘club’ van ‘broederlijke staten’
die een bevoorrechte sociaalrechtelijke status voor elkanders burgers waarborgden.

We gaven reeds aan dat de ‘internationale welvaartsstaatrelaties’ van België een
belangrijke rol speelden in de Belgische motivatie om immigranten op te nemen in
de nieuwe wet op arbeidsongevallen. De internationale welvaartsstaatrelaties kre-
gen tevens vorm door middel van het sluiten van verdragen. Het sluiten van verdra-
gen over sociale en juridische thema’s begon in de negentiende eeuw en duurde
ongeveer tot de jaren zeventig. Na de goedkeuring van de arbeidsongevallenwet
bleef het internationale luik van deze mijlpaal in de sociale wetgeving erg belangrijk.
België werd betrokken in verschillende soorten internationale verdragen met
betrekking tot arbeidsongevallen. Ten eerste sloten verschillende landen aparte bila-
terale verdragen om de gelijke wettelijke behandeling van hun burgers te verzeke-
ren op het vlak van arbeidsongevallen. Er werden ook verdragen afgesloten om
wetsconflicten aangaande arbeidsongevallen te vermijden. Al snel werden multilate-
rale verdragen populair via de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa
en, natuurlijk, de Europese Economische Gemeenschap in de jaren vijftig. Na WO II
nam België deel aan de ondertekening van een nieuwe generatie algemene bilaterale
en multilaterale verdragen over de sociale zekerheid, inclusief arbeidsongevallen. Ik
zal kort elk van deze vormen van internationale verdragen die België sloot op het
vlak van arbeidsongevallen, schetsen.

5.1. BILATERALE VERDRAGEN BETREFFENDE ARBEIDSONGEVALLEN
In de eerste plaats sloot België wederkeringsheidsverdragen met Luxemburg (1905)
(52), Frankrijk (1906) (53), Argentinië (1924) (54) en Marokko (protectoraat van
Frankrijk) (1930) (55) waarbij in elk verdrag gestipuleerd werd dat de respectieve
burgers dezelfde compensaties en garanties zouden krijgen als de eigen burgers
(56). Deze wederkerigheidsverdragen waren nodig, aangezien er in de wetgeving

(52) Wet van 10 september 1905 tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende het herstel van
schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, gesloten op 15 april 1905 tussen België en het Groother-
togdom Luxemburg, B.S., 30-31 oktober 1905.
(53) Wet van 7 juni 1906 tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende het herstel van schade
voortvloeiend uit arbeidsongevallen, gesloten op 21 februari 1906 tussen België en Frankrijk, B.S. van
14 juni 1906.
(54) Wet van 16 januari 1926 tot goedkeuring der Overeenkomst betreffende het herstel der schade
voortvloeiend uit arbeidsongevallen, gesloten op 24 december 1924, tussen België en de Argentijnse
Republiek, B.S., 9 juli 1933.
(55) Wet van 8 juli 1931 tot goedkeuring van de Overeenkomst tussen België en de Sjerifeinsche
Regering betreffende het herstel der schade voortvloeiend uit arbeidsongevallen, gesloten te Parijs,
op 24 juli 1930, B.S., 29 april 1932.
(56) In het verdrag met Frankrijk en Luxemburg werd een uitzondering opgenomen voor gedeta-
cheerde werknemers die gedurende minder dan zes maanden op het grondgebied van het andere
land zouden werken, maar die werkzaam bleven voor een bedrijf dat gelegen was op het grondge-
bied van de eerste partij: voor de periode van detachering bleef de oorspronkelijke regelgeving inza-
ke arbeidsongevallen van kracht.
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over arbeidsongevallen van zowel Luxemburg, Marokko en Frankrijk beperkingen
opgenomen waren voor buitenlanders die het slachtoffer werden van arbeidsonge-
vallen. Zoals we weten, maakten de Franse beperkingen het voorwerp uit van hevi-
ge debatten in het Belgische parlement. De arbeidsongevallenwet van Luxemburg
van 1902 bevatte de volgende beperkingen: de uitkering werd opgeschort voor de
periode dat het buitenlandse slachtoffer niet in Luxemburg verbleef (57). Bovendien
kregen buitenlandse slachtoffers die besloten Luxemburg voorgoed te verlaten,
enkel een kapitaal uitbetaald dat gelijkstond aan slechts drie jaar uitkeringen (58).
Dankzij het verdrag werden deze beperkingen geëlimineerd voor Belgische immi-
granten en forensen. De Belgische regering legde het verdrag met Luxemburg ter
stemming voor aan het parlement. In de memorie van toelichting verklaarde de
regering dat zij na de invoering van de Belgische wet op de arbeidsongevallen,
gepoogd had ervoor te zorgen dat de Belgische arbeiders konden genieten van “het
maximum aan voordelen die de buitenlandse wetgeving bood” en dat er onderhan-
delingen met verschillende landen waren opgestart, aangezien de meeste buiten-
landse wetgeving voorziet dat er uitzonderingen mogelijk zijn voor de beperkingen
die aan buitenlanders worden opgelegd (59). De regering (60) onderstreepte ook
dat het verdrag met Luxemburg van enorm belang zou zijn voor de vele Belgen die
naar Luxemburg pendelden om er in de fabrieken te werken.
De bedoeling van het verdrag met Marokko was om wederkerigheid te verkrijgen,
aangezien daar gelijkaardige beperkingen bestonden ten opzichte van buitenlandse
arbeiders (61).

Naast klassieke wederkerigheidsverdragen sloot België ook bilaterale verdragen met
Duitsland (62) en Nederland (63) die mogelijke conflicten tussen de verschillende
nationale wetgevingen inzake arbeidsongevallen moesten oplossen. Een wederzijds
verdrag met Duitsland werd niet nodig geacht, omdat deze wederkerigheid reeds
verkregen was door middel van unilaterale verklaringen door beide landen: België

(57) Art. 48, nr. 2 van de “Loi Luxembourgeoise du 5 avril 1902 relative à l’assurance contre les acci-
dents du travail”.
(58) Art. 49, 3 van dezelfde wet.
(59) Memorie van Toelichting, Ontwerp van wet goedkeurende de op 5 april 1905 tussen België en
het Groothertogdom Luxemburg gesloten overeenkomst betreffende de vergoeding der uit arbeids-
ongevallen ontstane schade, Doc. Parl., Kamer, 1904-1905, nr. 191, p. 612.
(60) Minister van Buitenlandse Zaken P. De Favereau en Minister van Arbeid en Industrie Francotte.
(61) Zie Doc. Parl., Kamer, 1930-31, 26 februari 1931, nr. 112. De Dahir betreffende arbeidsongeval-
len bepaalde dat buitenlandse slachtoffers die Marokko verlieten slechts een compensatie zouden
krijgen voor een bedrag dat slechts driemaal de jaarlijkse uitkering bedroeg. De nabestaanden van
het slachtoffer verkregen evenmin recht op een uitkering als zij niet in het land woonden op het
ogenblik van het ongeval. De Dahir bepaalde wel dat het mogelijk was om deze bepalingen te wijzigen
via internationale verdragen met landen die gelijkaardige voordelen verleenden aan Marokkaanse burgers.
(62) Wet van 8 januari 1913 tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de verzekering tegen
arbeidsongevallen, op 6 juli 1912 te Berlijn tussen België en het Duitse Rijk gesloten, B.S., 22 januari 1913.
(63) Wet van 21 juli 1921 tot goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de verzekering tegen arbeids-
ongevallen, gesloten in Den Haag op 9 februari 1921, tussen België en Nederland, B.S., 28 mei 1922.
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dankzij de inclusieve wetgeving en Duitsland via een verordening van 1906 die Bel-
gische arbeiders uitdrukkelijk vrijstelde van de domicilievereisten voor buitenlan-
ders in de Duitse verzekeringswet (64). Nederland sloot evenmin buitenlanders uit
in de arbeidsongevallenwet, noch legde het domicilievereisten op (65). In de ver-
dragen werd het werklandprincipe (lex loci laboris) (66) vastgelegd (67).

5.2. MULTILATERAAL VERDRAG BETREFFENDE ARBEIDSONGEVALLEN
Op multilateraal niveau ratificeerde België de ILO-conventie van 1925 over de gelij-
ke behandeling van buitenlandse arbeiders en burgers op het vlak van schadever-
goedingen voor arbeidsongevallen (conventie nr. 19) (68). De regering legde het
verdrag voor ter ratificatie en plaatste het in de context van ‘het vredesverdrag van
Versailles’ (art. 427). Dat vredesverdrag van Versailles onderkende specifiek het

(64) De Duitse beperkingen voor buitenlandse arbeiders waren de volgende: buitenlandse slacht-
offers van arbeidsongevallen in Duitsland kregen geen uitkering als hun gebruikelijke woonplaats
zich niet in Duitsland bevond. Bovendien kon de familie van het slachtoffer geen uitkering krijgen als
hun gebruikelijke woonplaats zich niet in Duitsland bevond op het moment van het ongeval (zie
Davignon, J. en Hubert, Arm., Exposé des motifs, Loi approuvant la Convention relative à l’assurance
contre les accidents du travail conclude à Berlin, le 6 juillet 1912, entre la Belgique et l’Empire d’Alle-
magne – zie supra)
(65) Memorie van Toelichting, Wetsontwerp tot goedkeuring der Overeenkomst betreffende de
ongevallenverzekering gesloten te ’s Gravenhage, den 9 februari 1921 tusschen België en Nederland,
Doc. Parl., Kamer, 1920-1921, nr. 222, p. 537. Wat de verdragen wel bepaalden was welke wetge-
ving van toepassing zou zijn als een bedrijf dat opgericht was in één land activiteiten zou ontplooien
in het andere land.
(66) Met Duitsland werd er een uitzondering gemaakt voor de eerste zes maanden van activiteit op
het grondgebied van de andere. Met Nederland werd echter een grote uitzondering gemaakt (art.
2) met betrekking tot het werklandprincipe: als arbeiders gedetacheerd werden naar een ander land,
maar hun domicilie bleef in het land waar hun werkgever geregistreerd was, zouden de arbeiders
nog steeds gedekt zijn door de arbeidsongevallenwet van dat land, zelfs na 6 maanden arbeid in dat
andere land. De reden voor deze minder uitgebreide bepaling dan anders was de volgende: artikel 9
van de Nederlandse wet op arbeidsongevallen bepaalde dat de uitkeringen doorliepen zolang de
arbeider voor een Nederlands bedrijf werkte (zie Memorie Van Toelichting vorige voetnoot – onder-
tekend door de Minister van Buitenlandse Zaken Jaspar, H. en de Minister van Industrie, Arbeid en
Bevoorrading Wauters, J.) 
(67) Met Duitsland werd ook overeengekomen dat bedrijven die door de staat werden bestuurd
onder hun eigen nationale wetgeving vielen. Ook werd in de verdragen bepaald dat transportbedrij-
ven onder de wetgeving vielen van het land waarin ze geregistreerd waren.
(68) Wet van 23 juli 1927 tot goedkeuring der Overeenkomsten opgemaakt te Genève door de Inter-
nationale Arbeidsconferentie, en betreffende respectievelijk het herstel van schade veroorzaakt door
beroepsziekten, het herstel van arbeidsongevallen en de gelijkheid van behandeling der vreemde en
nationale arbeiders inzake herstel van arbeidsongevallen, B.S. van 19 november 1927. Het andere ver-
drag dat geratificeerd werd door dezelfde wet was een algemeen verdrag van de ILO over arbeidson-
gevallen. Het gevolg van dit verdrag voor België was dat het personeel toepassingsgebied uitgebreid
moest worden naar nijverheden die niet opgesomd stonden in de wet van 1903 waar meestal minder
dan 5 personen tewerkgesteld waren, alsook naar commerciële bedrijven en landbouwbedrijven
waar meestal minder dan 3 personen tewerkgesteld waren (zie Memorie van Toelichting – volgende
voetnoot, p. 921).
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belang – vanuit een internationaal perspectief – van het oprichten van zo uniform
mogelijke werkomstandigheden tussen de verschillende landen; het somde verschil-
lende methodes op om de billijke economische behandeling van alle arbeiders te
verzekeren die in de lidstaten van de Internationale Arbeidsorganisatie verbleven
(69). Het verdrag bepaalde dat alle burgers van de lidstaten die het verdrag geratifi-
ceerd hebben een gelijke behandeling moeten krijgen, zonder verblijfsvoorwaarden
te stellen (70). De Belgische regering verklaarde dat er niets zou veranderen voor de
Belgische werkgevers, aangezien België buitenlanders reeds op dezelfde manier
behandelde als Belgen, maar dat de regering hoopte dat alle leden het verdrag zou-
den ratificeren, aangezien België nog geen wederzijdse overeenkomst had afgeslo-
ten met alle landen waar Belgen tewerkgesteld waren (71). Het verdrag werd alge-
meen geratificeerd (vandaag door 120 landen) (72).

5.3. ALGEMENE BILATERALE VERDRAGEN OVER DE SOCIALE ZEKERHEID
Vanaf de jaren veertig hadden de welvaartsstaten een voldoende maturiteit bereikt om
algemene sociale zekerheidsverdragen te beginnen sluiten. Deze algemene bilaterale
verdragen bevestigden het lex loci laboris-principe en het niet-discriminatieprincipe
tussen de burgers van beide landen. Tot aan de jaren vijftig werden er enkel verdra-
gen gesloten met de gevestigde club van Europa: met Frankrijk (1948) (73) (74),
Italië (1948) (75), Luxemburg (1949) (76). Vanaf de jaren vijftig werden er verdra-
gen gesloten met zowel landen uit de club als landen die een paar decennia eerder

(69) Parafrase van p. 923 van de “Memorie Van Toelichting – Wetsontwerp tot goedkeuring der ont-
werpen van Overeenkomst opgemaakt te Genève door de Internationale Arbeidsconferentie” – zie
vorige voetnoot, Parl. St., Kamer, 1925-1926, nr. 152, p. 919. 
(70) Zie art. 1 en 2 – het verdrag bepaalt ook dat er uitzonderingen gemaakt kunnen worden voor
detacheringen en dat de leden elkaar moeten bijstaan in de toepassing van hun respectieve wetge-
ving (art. 4). Ook bepaalt het verdrag dat de leden die hierover nog geen wetgeving hadden goedge-
keurd, dat zouden doen (art. 3). 
(71) Ibid., p. 924.
(72) http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/ratifice.pl?C019. Tegen 1930 hadden de volgende landen het
geratificeerd: Oostenrijk (1928), België (1927), Bulgarije (1929), Cuba (1928), Denemarken (1928),
Finland (1927), Frankrijk (1928), Duitsland (1928), Hongarije (1928), India (1927), Italië (1928),
Japan (1928), Letland (1928), Luxemburg (1928), Myanmar (1927), Nederland (1927), Noorwe-
gen(1929), Pakistan (1927), Polen (1928), Portugal (1929), Zuid-Afrika (1926), Spanje (1929), Zwe-
den (1926), Zwitserland (1929), UK (1926)
(73) Wet van 2 juni 1949 tot goedkeuring van de Algemene Overeenkomst tussen België en Frankrijk
betreffende de maatschappelijke zekerheid, van het aanvullend akkoord betreffende het op de grens-
en de seizoenarbeiders toepasselijke regime der maatschappelijke zekerheid, van het aanvullend
akkoord betreffende het op de arbeiders in de mijnen en in de ermee gelijkgestelde inrichtingen toe-
passelijke regime der maatschappelijke zekerheid, van het protocol betreffende de vergoeding aan
bejaarde loonarbeiders en de tijdelijke vergoeding aan oude lieden, en van het protocol betreffende
de werkloosheidsvergoedingen, getekend op 17 januari 1948, te Brussel, alsmede van de aanhang-
sels, getekend op 9 augustus 1948, te Parijs, B.S., 29 juli 1949. 
(74) Ter vervanging van het verdrag van 1906.
(75) Wet van 2 juni 1949 tot goedkeuring der Overeenkomst betreffende de Sociale Verzekeringen
tussen België en Italië, ondertekend op 30 april 1948, te Brussel, B.S., 14 augustus 1949.
(76) Wet van 23 maart 1951 houdende goedkeuring van de Algemene Overeenkomst tussen België
en het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de maatschappelijke zekerheid en het Aanvullend
Akkoord betreffende het regime van maatschappelijke zekerheid dat van toepassing is op de arbei-
ders in de mijnen en ondergrondse groeven, ondertekend te Luxemburg, op 3 december 1949, B.S.,
5 april 1951.
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nooit tot die club hadden kunnen behoren. In chronologische volgorde sloot België
verdragen met de volgende landen: Joegoslavië (1954) (77), San Marino (1955) (78),
Spanje (1956) (79), VK (1957) (80), Griekenland (1958) (81), Duitsland (1958) (82),
Polen (1967) (83), Portugal (1970) (84), Israël (1971) (85), Zwitserland (1975) (86),
Oostenrijk(1977) (87), Turkije (1968) (88), Marokko (1968) (89), Algerije (1968)

(77) Wet van 4 juli 1956 houdende goedkeuring van het verdrag tussen België en Joegoslavië betreffen-
de de sociale zekerheid, ondertekend op 1 november 1954, te Belgrad, B.S., 1 september 1956. 
(78) Wet van 4 juli 1956 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk
België en de Republiek San Marino, ten einde de toepassing van de Belgische wetgeving inzake sociale
zekerheid en de Sammarinaanse wetgeving inzake sociale zekerheid en kinderbijslag op de onderda-
nen van beide landen te ordenen, ondertekend op 22 april 1955, te Brussel, B.S., 6 oktober 1956.
(79) Wet van 12 maart 1958 houdende goedkeuring van het Verdrag tussen België en Spanje,
betreffende de sociale zekerheid, gesloten te Brussel, op 28 november 1956, B.S., 18 mei 1958.
(80) Wet van 15 april 1958 houdende goedkeuring van het verdrag betreffende de sociale zekerheid
tussen Zijne Majesteit de Koning der Belgen en Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Konink-
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en van Hare Overige Koninkrijken en Gebiedsdelen,
Hoofd van de Commonwealth, en van het protocol betreffende de prestaties in natura, ondertekend
op 20 mei 1957, te Brussel, B.S., 31 mei 1958.
(81) Wet van 10 augustus 1960 houdende goedkeuring van het algemeen verdrag tussen België en Grie-
kenland betreffende de sociale zekerheid, ondertekend op 1 april 1958, te Athene, B.S., 24 januari 1961.
(82) Wet van 21 januari 1963 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: a) Algemeen
Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duits-
land, ondertekend op 7 december 1957, te Bonn, B.S., 21 februari 1964.
(83) Wet van 1 april 1967 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk
België en de Volksrepubliek Polen, betreffende de sociale zekerheid, gesloten te Brussel, op 26
november 1965, B.S., 19 augustus 1967.
(84) Wet van 27 maart 1972 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de socia-
le zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Portugal en van het Bijgevoegd Protocol,
gesloten te Lissabon op 14 september 1970, B.S., 16 maart 1973.
(85) Wet houdende goedkeuring van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het
Koninkrijk België en de Staat Israël, gesloten te Brussel op 5 juli 1971, B.S., 18 april 1973.
(86) Wet van 18 februari 1977 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat, en van het Slotprotocol, gesloten te
Bern op 24 september 1975, B.S., 13 mei 1977. Het verdrag met Zwitserland bepaalt de vrijheid van
woonplaats iets duidelijker, met meer administratieve details, zie art. 27.
(87) Wet van 9 augustus 1978 houdende goedkeuring van de Overeenkomst over de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk, en van het Slotprotocol, gesloten te
Brussel op 4 april 1977, B.S., 1 december 1978. De details van de overeenkomst zijn gelijkaardig aan
die van de Zwitserse.
(88) Wet van 26 februari 1968 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag tussen het Konink-
rijk België en de Republiek Turkije betreffende de Sociale Zekerheid, gesloten te Brussel op 4 juli
1966, B.S., 10 april 1966. Zie ook: Wet van 2 februari 1981 houdende goedkeuring van het Verdrag,
gesloten te Brussel op 13 december 1978, tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het
Koninkrijk België en de Republiek Turkije, betreffende de sociale zekerheid gesloten te Brussel op 4
juli 1966, B.S., 19 juni 1981.
(89) Wet van 20 juli 1970 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, gesloten te Rabat op 24 juni
1968, B.S., 25 juni 1971.
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(90), Tunesië (1975) (91). De verdragen elimineerden alle mogelijke discriminatie
tegen hun respectieve burgers en schrapten de verblijfsvoorwaarde (92).

5.4. ALGEMENE MULTILATERALE SOCIALEZEKERHEIDSVERDRAGEN
In de jaren vijftig begon de Raad van Europa multilaterale verdragen op stellen over
sociale thema’s. De arbeidsongevallen werden opgenomen in de ‘Europese Interim-
Overeenkomst betreffende Sociale Zekerheid, Met Uitsluiting van de Regelingen
voor Ouderdom, Invaliditeit en Overlijden’, ondertekend in 1953 en van kracht in
België vanaf mei 1957 (93). Het verdrag omvatte alle wetgeving inzake sociale zeker-
heid op het vlak van ziekte, moederschap, overlijden, arbeidsongevallen, werkloos-
heid en kinderbijslag. Het verdrag bepaalde ook dat de burgers van de onderteke-
nende landen recht hadden op uitkeringen onder dezelfde voorwaarden als de bur-
gers van iedere andere ondertekende partij.

Voor arbeidsongevallen werd de voorwaarde ingevoerd dat men diende te verblij-
ven op het grondgebied van één van de ondertekende partijen (art. 2).
In 1964 voerde de Raad van Europa een Europese code in over Sociale Zekerheid
die bepaalde dat lidstaten “ernaar zouden streven een speciaal instrument in het
leven te roepen met betrekking tot de sociale zekerheid van buitenlanders en
migranten, in het bijzonder met betrekking tot de gelijke behandeling in vergelij-
king met eigen burgers en het behoud van opgebouwde rechten en rechten die
men aan het opbouwen is (art. 73)’. Deze poging werd uiteindelijk de Europese
Conventie over Sociale Zekerheid, die werd ondertekend in 1972 en van kracht
werd in België in 1986 (94). Deze conventie verving de bilaterale verdragen inzake
sociale zekerheid tussen twee partijen, alsook de hierboven vermelde interim-
overeenkomst, zij verzekerde gelijke behandeling.

(90) Wet van 3 juli 1969 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije, en van het bij-
gevoegd Protocol, gesloten te Brussel op 27 februari 1968, B.S., 25 oktober 1969.
(91) Wet van 4 augustus 1976 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, en van het Protocol, geslo-
ten te Tunis op 29 januari 1975, B.S., 23 oktober 1976.
(92) Enkel expliciet met Frankrijk en Luxemburg voor de bijkomende uitkeringen; met Joegoslavië, San
Marino, Spanje, Griekenland, Polen, Portugal, Israël, Turkije, Marokko en Algerije stond uitdrukkelijk
het omgekeerde vermeld in de verdragen, namelijk dat men een inwoner moest zijn om aanspraak te
kunnen maken op uitkeringen toegekend op basis van behoeftigheid. De Franse en Luxemburgse over-
heden waren ook belast met het onderzoeken van de staat van behoeftigheid van de betrokkene.
(93) Europese interimovereenkomst over sociale zekerheid, behalve regelingen voor ouderen, inva-
liden en nabestaanden en bijhorend protocol, Parijs, 11 december 1953.
(94) Europese Conventie over Sociale Zekerheid, Parijs, 14 december 1972; van kracht op 1 maart
1977. Het betrof de volgende thema’s: ziekte- en moederschapsuitkeringen; invaliditeitsuitkeringen;
ouderdomspensioenen; uitkeringen voor beroepsongevallen en -ziekten; overlevingspensioen; uitke-
ringen voor beroepsongevallen en -ziekten; uitkeringen bij overlijdens; werkloosheidsuitkeringen;
kinderbijslagen.
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5.5. DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Zoals bekend, is de nauwst verbonden club van ‘broederstaten’ de Europese
Economische Gemeenschap (de latere EU) opgericht in 1957. De stichters waren
Frankrijk, Italië, Duitsland, België, Nederland en Luxemburg. Het Verdrag van Rome
bracht Europese wetgeving met zich mee om de ontwikkeling van een interne
markt te vergemakkelijken door vrij verkeer van werknemers binnen de gemeen-
schap. De coördinatie van socialezekerheidssystemen en gelijke behandeling inzake
sociale voordelen was terzake een vereiste. De Europese Gemeenschap voorziet
“vrij verkeer van personen” over de grenzen van de lidstaten heen (95). De Raad
nam daartoe de “Verordening 1612/68 over de vrijheid van verkeer van werknemers
in de gemeenschap” aan (96). De verordening bepaalt dat een werknemer/inwoner
van een lidstaat dezelfde sociale voordelen moet genieten als nationale werknemers
(art. 7, 2). Bovendien heeft de Europese Raad verordeningen goedgekeurd om de
sociale zekerheidssystemen te coördineren, zodat de ‘gelijke behandeling onder de
verschillende nationale wetten’ verzekerd zou zijn voor die burgers die in andere
lidstaten werkzaam zijn (97). Hiervoor heeft de Raad Verordening nr. 1408/71 goed-
gekeurd ‘betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op loontrek-
kenden en hun gezinnen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen’ in 1971. De
voorganger van deze Verordening was Verordening nr. 3 betreffende de sociale
zekerheid van migrerende arbeiders (98).

6. CONCLUSIE

In dit artikel werd onderzocht hoe de Belgische wetgever omging met de aanwezig-
heid van immigranten in de oudste tak van de sociale zekerheid: de arbeidsongeval-
len. De studie van de ontstaansgeschiedenis van de arbeidsongevallenregeling toont
aan dat met de aanwezigheid van immigranten op het territorium expliciet rekening
werd gehouden. Niet alleen kreeg de behandeling van immigranten veel aandacht,
ook werden de immigranten volledig deel van het personeel toepassingsgebied –
met zelfs een extraterritoriale toepassing van de wetgeving voor overlevende familie-
leden die niet in België woonden.

Verschillende factoren speelden een rol om immigranten in te sluiten in de arbeids-
ongevallenregeling. Vooreerst gaf de Belgische ‘natie’ blijk van de wil tot een doel-
bewuste ontwikkeling van ‘internationale welvaartsstaatrelaties’ met andere naties.
Enerzijds had België een goede relatie met – specifiek – Frankrijk nodig door het

(95) Art. 42 van de Geconsolideerde versie van het verdrag ter oprichting van de Europese Gemeen-
schap, O.J. C 325 van 24 december 2002.
(96) Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 het vrije verkeer van arbeiders
binnen de Gemeenschap, O.J. L. 257, 19 oktober 1968, p. 0002-0012.
(97) Preambule van de Verordening van de Raad nr. 1408/71 van 14 juni 1971 betreffende de toepas-
sing van de socialezekerheidsregelingen op loontrekkenden, zelfstandigen en hun gezinsleden die
zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, O.J. L. 149, 5 juli 1971, p. 2.
(98) Verordening nr. 3 van de Raad van 3 december 1958 betreffende de sociale zekerheid van
migrerende arbeiders, OJ. B. 030, 16 december 1958, p. 0561.
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grote aantal Belgische arbeiders die in Frankrijk tewerkgesteld waren en waarvoor
men een gelijkaardige sociale bescherming ambieerde. Reciprociteit was het eind-
doel van dit beleid. Anderzijds werd de ontwikkeling van ‘internationale welvaarts-
staatrelaties’ wenselijk geacht om België te positioneren als een rijpe, onafhankelij-
ke natie die een nobele voortrekkersrol kon spelen in de ontwikkeling van het soci-
aal recht. Prestige en een sterke positionering waren naast reciprociteit sterke drijf-
veren om immigranten op te nemen in de arbeidsongevallenregeling.

Een tweede factor die speelde, was de rol die immigranten konden spelen in de
sociale emancipatie van de arbeider. Immigranten waren een zichtbare aparte groep
onder de werkende bevolking. Zij konden gemakkelijker gebruikt worden om in het
nadeel van de Belgische arbeider te spelen: sociale dumping. Immigranten mee
beschermen verzekerde de lokale bevolking ervan dat deze niet als een goedkoop
alternatief ingezet zouden worden waardoor de arbeidsmarktpositie van Belgen nog
zou verslechten.

Een derde factor lag in overwegingen van ‘humanitaire’ aard. Daar het sociaal recht
bedoeld was om de ‘malheureux’ te helpen, en menselijke miserie te voorkomen,
oversteeg deze elke nationaliteit. Verschillende interventies in het parlement geven
blijk van deze humanitaire bekommernis, die losstond van politieke of economische
overwegingen. Zelfs de positie van immigranten in het burgerlijk recht werd aange-
haald om diens positie sociaalrechtelijk te versterken.

Als we deze observaties plaatsen naast de ontwikkelingen in andere socialezeker-
heidstakken, die besproken worden in een ander artikel, kunnen we concluderen
dat immigranten een belangrijke rol gespeeld hebben in de ontwikkeling van het
personeel toepassingsgebied van de sociale zekerheid. Het huidige personeel toe-
passingsgebied van de sociale zekerheid is gebaseerd op territorialiteit. Uitzonderin-
gen buiten beschouwing gelaten, maakt de persoon die met een werkgever door
een arbeidsovereenkomst verbonden is – dus los van enig nationaliteitsprincipe –
aanspraak op socialezekerheidsbescherming. De sociale zekerheid is dus niet geor-
ganiseerd op basis van nationaliteit. Er is nog vrijwel geen onderzoek gedaan naar
de oorsprong van het territorialiteitsprincipe in de sociale zekerheid. Er wordt
meestal verondersteld dat de ‘techniek’ van de sociale zekerheid – namelijk het
betalen van sociale bijdragen door zowel de werkgever als werknemer – de voor-
naamste reden is. Een grondigere studie van de historische ontwikkeling van de
sociale wetgeving in België leert ons, echter, dat de aanwezigheid van immigranten
een sterke invloed heeft uitgeoefend op de ontwikkeling van het territorialiteitsprin-
cipe. Hun aanwezigheid, in dezelfde werkplaatsen als de Belgische arbeiders, maar
ook de aanwezigheid van Belgische arbeiders in het buitenland die sociale bescher-
ming nodig hadden in het gastland, alsook de economische en andere bovenvermelde
belangen met betrekking tot immigranten speelden een belangrijke rol bij de defi-
niëring en evolutie van het personele toepassingsgebied van sociale zekerheidstakken.

(Vertaling)
____________
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IMMIGRANTEN EN DE SOCIALE ZEKERHEID IN
BELGIE – HET VOORBEELD VAN DE
KINDERBIJSLAGREGELING

DOOR NINKE MUSSCHE

Post-doc navorser, Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

Deze bijdrage is de tweede in een reeks artikels waarin de historische rol wordt
onderzocht die immigratie heeft gespeeld in de ontwikkeling van de welvaartsstaat,
en van de sociale zekerheid in het bijzonder. De artikels zijn gebaseerd op de resul-
taten van een historisch onderzoek over de invloed van immigratie op de welvaarts-
staat in Europa (1). Uit dit onderzoek blijkt dat immigratie de architectuur van de
welvaartsstaat – en de ontwikkeling ervan – sterk heeft bepaald en dit door middel
van de impact die ze heeft gehad op de ontwikkeling van het territorialiteitsprincipe
dat voor bijna alle socialezekerheidstakken het personeel toepassingsgebied bepaalt.
In het eerste artikel werd onderzocht hoe immigranten behandeld werden in de
Arbeidsongevallenwet (1903). In dit artikel ligt de nadruk op de kinderbijslagrege-
ling die dertig jaar later werd ingevoerd, in 1930.

Net zoals het geval was voor het onderzoek naar de arbeidsongevallenregeling,
berust het onderzoek naar de kinderbijslagwetgeving op een grondige tekstuele ana-
lyse van de wetgeving, de parlementaire documenten en handelingen, alsook van de
wettelijke ontwikkeling van het kinderbijslagstelsel in de loop van de twintigste
eeuw, tot op vandaag. Centraal stond de vraag hoe de Belgische wetgever en de Bel-
gische regering zijn omgegaan met de aanwezigheid van immigranten op hun grond-
gebied op het ogenblik dat de onderscheiden wetten werden ingevoerd. Op basis
van historische documenten werd onderzocht welke de wetsontwerpen over de
aanwezigheid van immigranten waren, alsook wat het politieke en beleidsdiscours
terzake was. Werd er bij het ontwikkelen van nieuwe socialezekerheidstakken reke-
ning gehouden met immigranten, en zo ja, hoe? Wat was de houding ten opzichte
van de aanwezigheid van immigranten, werden zij opgenomen in de onderscheiden
regelingen, en hoe is hun opname of uitsluiting geëvolueerd over de decennia en
eeuw?

(1) Dit onderzoek vindt zijn weerslag in een doctoraat, behaald aan Harvard Law School, Boston,
U.S., onder een aspirantschap van het F.W.O.. Ik wil graag Veerle De Maesschalck en Bea Cantillon
bedanken voor hun steeds vruchtbare suggesties.
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Alvorens uit te weiden over de feitelijke wetgeving en de voorbereidende debatten,
wordt kort de achtergrond van de economische en politieke situatie geschetst even-
als de migratietoestand waarin het debat plaatsvond.

2. ACHTERGROND

2.1. IMMIGRATIE IN BELGIE
Het aantal immigranten in België bedroeg in 1930 339.799; of 3,9% van de totale
bevolking (2). Hun nationaliteit varieerde: sommigen kwamen uit buurlanden zoals
Frankrijk, Nederland en Duitsland, anderen kwamen van verderaf gelegen landen
zoals Italië, Polen, Tsjechië, Hongarije en Joegoslavië. Er vertoefden ook Russische,
Armeense en Joodse vluchtelingen op Belgisch grondgebied.
Hoewel de informele/illegale (3) migratie nog steeds vaak voorkwam, vond er
steeds meer georganiseerde immigratie plaats. In 1929 en 1930 rekruteerde de Bel-
gische steenkoolnijverheid rechtstreeks werknemers uit Polen en Tsjecho-Slowakije,
Joegoslavië en Italië. Andere bedrijfstakken deden hetzelfde, maar in mindere mate:
de staal-, glas- en chemische nijverheid. Er werd ook een structuur opgezet om Pool-
se en Hongaarse werknemers in te huren als huisknechten (4). De afwezigheid van
socialisten in de regering had tot gevolg dat er minder weerstand was tegen de wen-
sen van de werkgevers om arbeidsmigranten in te huren, vanwege de grote nood
aan arbeidskrachten tijdens de economische boom van 1929. Tegen januari 1931
waren er 30.506 buitenlandse mijnwerkers (17% van de beroepsbevolking) uit Italië,
Polen, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië (5). De werkgevers in de steenkoolnijver-
heid beschouwden de arbeidsmigranten als broodnodige werkkrachten, om het
harde werk te verrichten dat de Belgen steeds meer weigerden. Bovendien werden
de arbeidsmigranten gezien als gedweeër en meer bereid om handenarbeid te ver-
richten. Het was echter niet eenvoudig om te verhinderen dat zij weer vertrokken
of oproer veroorzaakten. Het harde werk dat zij moesten verrichten hadden de
meesten immers bij hun recrutering niet voor ogen gehad en bovendien hadden zij
vaak geen ervaring (bv. ingehuurde Poolse boeren). De werkgevers probeerden het
werk aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door het gezin mee te laten overko-
men. Het feit dat sommige werkgevers de kinderbijslagregeling voor arbeidsmigran-
ten steunden, moet in dit licht gezien worden (6).

(2) Op. cit., XIV.
(3) Toen was het nog eenvoudig om aan verblijfsdocumenten te komen. De administratieve boete
van 150 frank om illegale immigratie tegen te gaan, werd maar zelden opgelegd, p. 126.
(4) P. 125.
(5) Op. cit., p. 117.
(6) Tijdens de Depressie staakten de socialistische en christendemocratische bonden hun pogingen
om de buitenlandse arbeidsmigranten te organiseren in vakbonden en riepen ze op tot het ontslag
van de arbeidsmigranten om te verhinderen dat de Belgische werknemers hun job zouden verliezen
– een beleidsdoel dat ook gesteund werd door het Ministerie van Arbeid. De meeste werkgevers heb-
ben dit gedaan, waardoor het aantal arbeidsmigranten hoofdzakelijk beperkt werd tot de mijnsector.
De ontslagen arbeidsmigranten keerden massaal terug naar hun land van oorsprong, namen hun toe-
vlucht tot de landbouw of gingen in dienst als huisknecht of dienstmeid. Enkel in de mijnsector wer-
den niet alle arbeidsmigranten ontslagen, hetgeen de vakbonden (vooral de christendemocratische
bond) en het Ministerie van Arbeid (dat de kostprijs van de werkloosheidsuitkeringen wou terugdrin-
gen) erg misnoegde.538



2.2. MEER REGELGEVING VAN DE STAAT ROND IMMIGRATIE (7)
Veel van de principes van de oude, liberale wetgeving van het einde van de 19e
eeuw waren nog van kracht in 1929. Als ze zich na aankomst lieten registeren in het
bevolkingsregister, verkregen immigranten automatisch een verblijfsvergunning na
vier maanden. Bepaalde nationaliteiten zoals Fransen, Italianen en Tsjecho-Slovaken
moesten geen visum aanvragen. Andere immigranten zoals Polen en Duitsers had-
den wel een visum nodig. Enerzijds beoogde het immigratiebeleid tussen 1929 en
1932 dat het conservatieve establishment had uitgetekend, maatregelen te nemen
tegen de buitenlandse communistische activisten onder de arbeidsmigranten (8).
Dit beleid leidde tot massale uitzettingen. Anderzijds verwierf het migratiebeleid
ook een sociale dimensie. De christendemocratische Minister van Nijverheid, Arbeid
en Sociale Voorzorg, Mr. Heyman hield zich niet enkel bezig met het opstellen van
sociale wetgeving, maar koesterde ook de ambitie om een grotere invloed te heb-
ben op het migratiebeleid, teneinde meer controle te verwerven over de nationale
arbeidsmarkt. Hij verkreeg een wijziging in de administratieve behandeling van
arbeidsmigranten in die zin dat het Ministerie van Justitie pas een visum kon verle-
nen nadat zijn ministerie het arbeidscontract had goedgekeurd. Minister van Justitie,
De heer Janson, bepaalde dat buitenlanders die een visum nodig hadden om het
land binnen te komen dat visum niet meer in België konden verkrijgen (aangezien er
een paspoort en goedgekeurd arbeidscontract vereist was het land binnen te
mogen). Hoewel er niet al te streng werd toegezien op het voorleggen van een
goedgekeurd arbeidscontract tijdens de economische boom van 1929 (er was een
enorm tekort aan arbeidskrachten en de immigratie steeg sterk), werd de vereiste
om een visum buiten België te halen onmiddellijk ingevoerd, vanwege de bovenver-
melde politieke redenen. Toen de economische depressie toesloeg in België in
1930, werd er ook streng toegezien op de voorwaarde om een goedgekeurd arbeids-
contract te kunnen voorleggen. De Belgische consulaten in het buitenland aanvaard-
den enkel arbeidscontracten die goedgekeurd waren door het ministerie (9).
Op 15 december 1930, hetzelfde jaar dat de kinderbijslagwet werd goedgekeurd,
voerde het parlement een nieuwe immigratiewet in die de oude principes afschafte.
Vanaf dan moesten alle immigranten die naar België kwamen werken een goedkeu-
ring verkrijgen van het Ministerie van Justitie, hetgeen enkel mogelijk was als het
arbeidscontract was goedgekeurd door het Ministerie van Arbeid. Enkel de Franse
werknemers werden vrijgesteld van deze beperkingen, aangezien België zich
bewust was van het grote aantal Belgen dat werkzaam was in Frankrijk. Deze
bezorgdheid was ook sterk aanwezig in het debat over de Kinderbijslag, zoals we
later zullen zien (10).

(7) Voor een diepgravende analyse van het immigratiebeleid in deze periode, zie Frank Caestecker,
Op. cit., hoofdstuk 6, pp. 111-153.
(8) Ibid., p. 114.
(9) Ibid., p. 140.
(10) Ibid., p. 143.

539

IMMIGRANTEN EN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIE – HET VOORBEELD VAN DE KINDERBIJSLAGREGELING



2.3. ECONOMISCHE CONTEXT
De kinderbijslagwet werd besproken en goedgekeurd op een moment van transitie
tussen de economische boom van 1929 en de grote depressie die verschillende
jaren zou duren. Op het ogenblik dat het debat gevoerd werd, echter, waren de
gevolgen van de wereldwijde depressie nog niet sterk doorgedrongen tot België (dat
zou pas later dat jaar gebeuren) (11). Op het ogenblik van het parlementaire debat
was de regering-Jaspar II (12) aan de macht. Deze bestond uit een coalitie van de tra-
ditionele, conservatieve katholieke partij en de liberale partij. De katholieke partij
bestond echter uit een alsmaar grotere groep christendemocraten (13) die afkomstig
waren uit de christelijke arbeidersbeweging. De christendemocraten vonden hun
regeringsvertegenwoordiger in de persoon van de Minister van Nijverheid, Arbeid
en Sociale Voorzorg Hendrik Heyman, die tot dan voorzitter was van het ACW.

2.4. DE DETAILS VAN DE KINDERBIJSLAGREGELING
De kinderbijslagwet voerde een veralgemening van de kinderbijslagen in (14), waar-
op Belgische loontrekkenden recht hadden. De wet verplichtte alle Belgische werk-
gevers om lid te worden van een ‘verrekenkas’, waaraan ze een vaste maandelijkse
bijdrage moesten betalen per werknemer. Verschillende werkgevers verenigden
zich in één verrekenkas die dan in eigen beheer de inning van de werkgeversbijdra-
gen en de uitbetaling van de kinderbijslag aan hun werknemers verzorgde. Iedere
loontrekkende (15) met kinderen had recht op een maandelijkse bijslag per kind.
Het bedrag van de kinderbijslag nam toe per bijkomend kind (art. 18) (16). Deze

(11) De Koster, M., Op. cit., p. 131.
(12) 22 november 1927 - 21 mei 1931.
(13) De christendemocratische vleugel (die haar oorsprong vond in de christelijke arbeidersbewe-
ging) van de conservatieve katholieke partij was voorstander van een christelijk sociaal activisme op
een politieke manier. Pas in 1905 erkenden de Belgische bisschoppen de christendemocratische
beweging als een onafhankelijke groep binnen de katholieke partij, naast de conservatieve alliantie,
zie Witte, E. en Craeybeckx, J., Politieke geschiedenis van België sinds 1830, spanningen in een
burgerlijke democratie, Antwerpen, Standaard Wetenschappelijke Uitgeverij, 535 p., 1981.
(14) De wet was niet de eerste van die aard: een eerdere wet uit 1928 (14 april) verplichtte alle
werkgevers die voor een overheid werkten of voor een concessiehouder van een overheidsdienst om
een rekenkas op te richten om zo kinderbijslag te kunnen uitkeren aan de arbeiders. Vóór 1928,
namelijk sinds het einde van de Eerste Wereldoorlog volgden de Belgische industriëlen het voorbeeld
van een aantal Franse werkgevers. Verschillende Franse werkgevers hadden zich namelijk in één ver-
rekenkas verenigd en de kassen verzorgden in eigen beheer de inning van de werkgeversbijdragen
en de uitbetaling van kinderbijslag aan hun werknemers. De eerste Belgische verrekenkas werd in
1921 opgericht in Verviers. De wet van 1930 breidde dit systeem uit naar alle werkgevers, en de
werkgevers waren verplicht zich aan te sluiten bij een verrekenkas die door de staat was goedge-
keurd (meestal opgericht door de werkgevers), zie Chlepner, B.S., Cent ans d’histoire sociale en Bel-
gique, Brussel, Institut de Sociologie Solvay, 435 p., 1956. 
(15) Artikel 2 van de wet geeft een lijst met types loontrekkenden die sowieso onder de wet vallen,
zoals bijvoorbeeld handelsvertegenwoordigers en vissers zonder eigen boot.
(16) Voor meer informatie over de details van de wet, zie bv. M. De Koster, Kostbare kinderen, Op.
cit.; Ministerie van Sociale Voorzorg – Juridische Studiën, Beknopt overzicht van de sociale zeker-
heid in België, Brussel, pp. 189-213, 1990; Chlepner, B.S., Cent ans d’histoire sociale en Belgique,
Brussel, Institut de Sociologie Solvay, pp. 312-313, 1956.
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kassen waren voordien – op het einde van de Eerste Wereldoorlog – reeds opge-
richt als privé-initiatief van een aantal Belgische industriëlen. Ze volgden hiermee
het voorbeeld van een aantal Franse werkgevers.

3. IMMIGRANTEN EN DE KINDERBIJSLAGREGELING

Het oorspronkelijke wetsontwerp bepaalde dat immigranten recht hadden op kin-
derbijslag nadat ze minstens één jaar lang in België verbleven hadden. De uiteindelij-
ke wet bepaalde echter dat de kinderbijlagen enkel toegekend werd aan werk-
nemers met de Belgische nationaliteit. Het stond de verrekenkassen (17) daarbij vrij
om vrijwillig immigranten op te nemen in hun lijst met begunstigden. Er werd aan
toegevoegd dat dit later mogelijk verplicht zou worden via een Koninklijk Besluit.
De criteria gehanteerd voor deze wetgeving waren dus gebaseerd op ‘nationaliteit’
(met een vrijwillige ‘territorialiteit’).

De omslag van een relatief open ontwerp ten aanzien van immigranten naar de eer-
der restrictieve wet was het gevolg van de specifieke dynamiek van het parlementai-
re debat. Tijdens het debat had niemand bezwaar tegen het opnemen van de immi-
granten als dusdanig. In plaats van een discussie over de in- of exclusie van immi-
granten, werd het debat gestuurd in de richting van discussies over bepaalde groe-
pen werknemers – grensarbeiders, die niet waren opgenomen in het oorspronkelij-
ke ontwerp. De parlementsleden wilden ervoor zorgen dat deze groepen – bovenop
de reeds opgenomen immigranten – ook deel uitmaakten van het wetsontwerp. De
twee groepen werknemers waren forenzen: Fransen die naar België pendelden om
er te werken, maar in Frankrijk woonden, alsook Belgen die in Frankrijk werkten,
maar in België woonden. De politici wilden goede ‘internationale welvaartsstaat-
relaties’ met Frankrijk, dus het accent in het debat verschoof van algemene inclusie
naar het opstarten van bevoorrechte relaties met Frankrijk.

Zoals we echter zullen zien, zou deze initiële uitsluiting geen effect hebben op de
immigranten in de praktijk. Na de invoering van de kinderbijslagregeling werden
immigranten via verschillende alternatieve ‘routes’ toch opgenomen, waarna ze uit-
eindelijk formeel werden opgenomen.

In de volgende paragrafen worden het wetsontwerp en het parlementair debat
bespreken.

(17) Verrekenkassen zijn meestal lokaal georganiseerde instellingen die geld uitkeren aan werkne-
mers die hiervoor in aanmerking komen. Deze werden opgericht door groepen werkgevers na WO I.
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3.1. HET WETSONTWERP EN DE MEMORIE VAN TOELICHTING

3.1.1. Algemeen
Initieel werd voorgesteld dat iedere loontrekkende met kinderen recht zou hebben
op een maandelijkse bijslag per kind. Dit bedrag zou toenemen per bijkomend kind
(18). Minister Heyman stelde de algemene invoering van de kinderbijslag voor als
antwoord op twee aan elkaar gerelateerde kwalen: de ellendige leefomstandigheden
van de werkende klasse en de denataliteit. Men vond dat het loon van een arbeider
te laag was om een gezin van meer dan één of twee kinderen te kunnen onderhou-
den (19). Als gevolg van het schrijnende gebrek aan middelen liep de gezondheid en
de moraliteit van de kinderen gevaar. De huisvrouw moet opnieuw in staat gesteld
worden “om hare voor de maatschappij en de Natie zoo voordelige zending op
waardige wijze te vervullen”, en zo “heilige wet der kindervoortbrengst” te eerbiedi-
gen. In dit opzicht was een algemene kinderbijslag – volgens de minister – een prak-
tische manier om het gezinsinkomen aan te vullen. Dit lag in de lijn van de pauselij-
ke encycliek Rerum Novarum uit 1891, waarin de paus opriep om de ‘matigen en
eerlijke arbeider’ een loon uit te keren dat hem toeliet in zijn levensonderhoud te
voorzien. Naast armoede was de denataliteit een prangende kwaal. Denataliteit
werd gezien als een bedreiging voor de natie, aangezien het geboortecijfer op korte
tijd sterk gedaald was. De kinderbijslag diende grote gezinnen te ondersteunen en
zo het dalende bevolkingscijfer op te vangen (20).

3.1.2. De positie van immigranten in de voorbereidende documenten
Zoals gezegd stipuleerde het initiële wetsontwerp dat de wet in principe bedoeld
was voor de kinderen van werknemers met de Belgische nationaliteit, maar dat
immigranten ook konden recht hebben op kinderbijslag als ze minstens één jaar
lang in België verbleven. Minister Heyman koppelde in de memorie van toelichting
uitdrukkelijk de oplossing voor de denataliteit aan het opnemen van grote immi-

(18) Voor meer informatie over de details van de wet, zie bv. De Koster, Margo, Kostbare kinderen,
Op. cit.; Ministerie van Sociale Voorzorg – Juridische Studiën, Beknopt overzicht van de sociale
zekerheid in België, Brussel, 442 p., 1990; Chlepner, B.S., Cent ans d’histoire sociale en Belgique,
Brussel, Institut de Sociologie Solvay, 435 p., 1956.
(19) Koning Albert I, van koningswege Heyman, H., de Minister van Nijverheid, Arbeid en Sociale
Voorzorg en Houtart, M., de Minister van Financiën, Memorie van Toelichting bij Wetsontwerp hou-
dende de algemeenmaking van de gezinsvergoedingen, in Parl. St., Kamer, Vergadering 10 december
1929, nr. 21.
(20) In de tijd van privé-initiatieven genomen door de werkgevers stonden de socialistische vakbon-
den (De Koster, M., Op. cit., p. 82) kritisch ten opzichte van de kinderbijslag, omdat meer kinderen
zou leiden tot meer werkloze arbeidskrachten en dus lagere lonen en meer armoede. Bovendien
werd de kinderbijslag beschouwd als een bedreiging voor de duidelijke scheiding tussen lonen en
sociale voordelen. Echter, tegen de tijd dat het wetsvoorstel besproken werd, kreeg de kinderbijslag
wel de steun van de socialisten, al hadden ze een andere kijk op de modaliteiten dan de christen-
democraten (zie bv. interventies door Heyman en Delattre, parlementaire zitting van 19 juni 1930,
Hand., Kamer, 1929-1930, p. 2174 en Dierkens, Op. cit., p. 2188).
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grantengezinnen in zijn demografische project voor bevolkingsgroei (21). In zijn
Memorie van Toelichting beschreef Minister Heyman deze aanpak als in het belang
van de natie. Immers, “denataliteit” werd beschouwd als een ernstig demografisch
en economisch probleem dat, o.a., zou leiden tot een tekort aan werkkrachten voor
de industrie. “Gezien het gebrek aan handarbeiders in onze nijverheid, is het niet
zonder belang dat zij zich onder ons vestigen en er een talrijk gezin bezitten” (22).
Voor kinderen die echter buiten België opgevoed werden, kon men geen aanspraak
maken op kinderbijslag (23). Zij pasten immers niet in de demografische visie van
de regering.

De Kamercommissie-Debruyne, belast met het onderzoeken van het wetsontwerp
(24), erkende het standpunt van de minister inzake arbeidsmigranten, maar ging
nog verder in de inclusie-idee. De Commissie stelde voor de verblijfsvoorwaarde van
één jaar, alvorens de immigrant zou kunnen genieten van de voordelen van de wet
(25), te schrappen. Zo zouden arbeidsmigranten onmiddellijk na hun aankomst in
België aanspraak kunnen maken op kinderbijslag. De voorwaarde dat de kinderen in
België moesten verblijven, werd niet aangepast (26). De Commissie verantwoorde
dit ontwerp door te verwijzen naar de verzoeken van bepaalde industriëlen die zich
geëngageerd hadden om buitenlandse werknemers zodra ze werk vonden, van
dezelfde voordelen te laten genieten als de Belgische (27).

3.2. HET PARLEMENTAIRE DEBAT
Op 18 juni 1930 ging het parlementaire (28) debat van start (29). Tijdens het debat
stelde niemand vragen bij de voorgestelde inclusie van de arbeidsmigranten als dus-
danig. In plaats van een discussie over de in- of exclusie van arbeidsmigranten op

(21) Het initiële wetsvoorstel werd opgesteld door de regering en ingediend bij de Kamer op 10
december 1929. De christendemocratische Minister van Nijverheid, Arbeid en Sociale Voorzorg, dhr.
Heyman, die het voorstel indiende bij de Kamer, verzocht de Kamer het voorstel door te verwijzen
naar de permanente Commissie over Industrie en Arbeid, de Commissie-Debruyne, waarmee de
Kamer unaniem instemde.
(22) Memorie Van Toelichting, Op. cit., p. 7.
(23) Artikel 18 van Koning Albert I, van koningswege Heyman, H., de Minister van Nijverheid,
Arbeid en Sociale Voorzorg en Houtart, M., de Minister van Financiën, Wetsontwerp houdende de
algemeenmaking van de gezinsvergoedingen, 6 december 1929, in Parl. St., Kamer, Vergadering 10
december 1929, nr. 21.
(24) De Commissie diende haar verslag in bij de Kamer op 20 maart 1930.
(25) Alinea 6 van artikel 18 van het regeringsvoorstel.
(26) De Commissie vermeldde dat sommige leden voorgesteld hadden de wachtperiode terug te
brengen van een jaar tot zes maanden, maar dat de regering (die initieel instemde met de kortere
wachtperiode van zes maanden) nadien een amendement had doorgevoerd bij de Commissie om de
eenjarige wachtperiode volledig te schrappen.
(27) Er staat niet vermeld wat de motivatie was van de werkgevers om die een onmiddellijke opname
verzochten. Eén mogelijkheid is dat hun enthousiasme gedeeltelijk te danken is aan het gebrek aan
arbeidskrachten voor de nijverheid, althans de steenkoolnijverheid.
(28) Na de verkiezingen van 1929 waren de zetels in de Kamer als volgt verdeeld: de katholieke partij
behaalde 76 zetels, de socialistische partij behaalde 70 zetels, de liberale partij 28 zetels, de commu-
nistische partij 1 zetel, de Vlaams nationalisten 11 zetels, ‘andere’ 1 zetel, zie Witte, E. en Craey-
beckx, J., Op. cit., p. 171.
(29) Het regeringsvoorstel werd ingediend bij de Kamer op 10 december 1929. De Kamer keurde de
wet uiteindelijk goed op 4 juli 1930, de Senaat volgde op 4 augustus 1930. 543
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zich, werd het debat gestuurd in de richting van discussies over bepaalde groepen
arbeiders – grensarbeiders, die niet waren opgenomen in het oorspronkelijke wets-
ontwerp. Deze twee groepen arbeiders betroffen Fransen die naar België pendelden
om er te werken, maar in Frankrijk woonden, alsook Belgen die in Frankrijk werk-
ten, maar in België woonden. De parlementsleden die het debat in die richting
stuurden, wilden ervoor zorgen dat deze groepen – bovenop de reeds opgenomen
immigranten – ook deel uitmaakten van het personeel toepassingsgebied.
Aangezien er nog steeds veel meer Belgen werkzaam waren in Frankrijk dan omge-
keerd, wilden de socialistische parlementsleden een extra gebaar van goede wil stel-
len ten opzichte van Frankrijk om ervoor te zorgen dat de Belgische arbeiders in
Frankrijk goed behandeld zouden worden. Omdat het opbouwen van een bevoor-
rechte relatie met (enkel) Frankrijk de belangrijkste bedoeling was van deze inter-
venties en omdat de Minister van Arbeid niet inzag hoe hij de privileges maar aan
één land kon toekennen, veranderde de Minister van Arbeid het ontwerp en werd
de volledige groep van de arbeidsmigranten geschrapt als begunstigden. Zo kon de
regering vrij bilateraal onderhandelen met ieder individueel land om elkaars burgers
wederzijds op te nemen. Dus in een poging om bijkomende, niet-ingezeten groe-
pen arbeidsmigranten op te nemen, vielen alle arbeidsmigranten uit de boot.

3.2.1. De Franse pendelaars naar België
Het parlementair debat verliep als volgt. Bij de eerste interventie aangaande de posi-
tie van immigranten in het wetsontwerp, werd onmiddellijk de aandacht gevestigd
op de Franse, pendelende arbeiders en de Belgische arbeiders in Frankrijk. Zoals
reeds werd vermeld, werkte een groter aantal Belgen in Frankrijk, dan omgekeerd
(30). De socialist Debunne (31) stelde dat het ontwerp de belangen van de Belgi-
sche arbeiders moest dienen en daarom aangepast moest worden om ook de Franse
grensarbeiders te behelzen (32). Deze grensarbeiders verbleven niet in België en
zouden dus uitgesloten zijn onder het persoonlijke toepassingsgebied van de wet.
Bemerk dat Debunne helemaal geen vragen stelde bij de algemene inclusie van alle
arbeidsmigranten. Hij wilde enkel dat deze bijkomende Franse groep arbeiders ook
opgenomen werd!

Debunne stelde dat de Belgische staat eindelijk de kans had om iets terug te doen
voor de Franse private verrekenkassen waar de Belgische werknemers in Frankrijk
jarenlang van genoten hadden. Hij vermeldde dat 73.000 Belgische grensarbeiders
konden genieten van Franse kinderbijslag, ook al woonden ze in België (inderdaad
trokken de meeste Belgische werknemers kinderbijslag uit informele Franse verre-
kenkassen. Er bestond hierover geen wetgeving in Frankrijk, maar het industriële
noorden van Frankrijk beschikte over veel kassen die door de werkgevers vrijwillig

(30) Dhr. Debunne citeert het aantal van 73.000 Belgische grensarbeiders die in Frankrijk werkten en
in België woonden.
(31) Dhr. Debunne, p. 2249.
(32) Hij vermeldde dat zijn socialistische collega’s een amendement met dat doel hadden ingediend.
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waren opgezet en waarvan de Belgen lid mochten worden). Debunne gaf toe dat de
Belgische werknemers in Frankrijk wel gedeeltelijk uitgesloten werden door de
recente Franse wetgeving over sociale zekerheid, maar hij benadrukte dat de con-
tacten tussen de Franse regering en een Belgische socialistische delegatie positief
verlopen waren (hij vermeldt niet wat het concrete resultaat was van die ontmoe-
ting). Hij benadrukte bovendien dat er slechts een heel klein aantal Franse grensar-
beiders werkzaam is in België. Bijgevolg zou het amendement waardoor het toepas-
singsgebied van de Kinderbijslagwet uitgebreid werd, geen probleem mogen zijn.
Hij rondde af door te vermelden dat de tijd gekomen was voor wederkerigheid en
dat het opnemen van de Franse grensarbeiders werkzaam in België een reactie zou
zijn op de vrijgevigheid van de Franse regering. Dus de interventie van Debunne
wou meer vrijgevigheid bewerkstelligen ten opzichte van arbeidsmigranten door
hen niet te verplichten op het grondgebied te verblijven.

Zodoende werd vanaf de allereerste interventie over arbeidsmigranten het accent al
verschoven van de algemene groep ‘immigranten’ of arbeidsmigranten die volgens
de minister minstens een jaar in het land moesten verblijven om te kunnen genieten
van de uitkeringen. Het accent verschoof naar een specifieke groep niet-immigran-
ten – Franse grensarbeiders – die niet binnen het profiel pasten van de demografi-
sche ambities van Heyman, maar die volgens de socialisten wel paste in de zoge-
naamde bescherming van de belangen van de Belgische arbeiders in Frankrijk.

Deze bijkomende en exclusieve vrijgevigheid ten opzichte van de Franse grensarbei-
ders verlegde het accent in het immigratiedebat en zou het verdere debat kleuren.
De socialisten verzetten zich niet tegen het ontwerp van Minister Heyman. De wens
van de socialisten om een bepaalde groep buitenlanders te bevoordelen bovenop
het oorspronkelijke ontwerp, leidde tot een algemene uitsluiting van arbeidsmigran-
ten (zie later). Het ambigue standpunt van de socialisten inzake arbeidsmigranten
bleek een algemene uitsluiting van alle immigranten in de hand te werken – en bij-
gevolg verkreeg men een wet gebaseerd op het principe van de ‘nationaliteit’.

Kort na de interventie van Debunne kwam Vandevelde (socialist) terug op de zaak
van de Franse grensarbeiders die in België werkten, waarbij hij nogmaals aandrong
op hun bijkomende inclusie. Hij herhaalde dat de Franse wet op de sociale zeker-
heid inclusief was van aard en vermeldde dat de wet medische rechten toekende
aan 20.000 Belgische kinderen van de 73.000 Belgische grensarbeiders (die in België
woonden) die ieder jaar ‘20 miljard Franse frank’ binnenbrachten in België. De Fran-
se wet voorzag ook in een pensioen voor de echtgenotes (ook de Belgische) van
arbeiders die spoorloos verdwenen en in andere, niet-vermelde maatregelen. Inspe-
lend op het thema van de wederkerigheid wou Vandevelde een uitzonderlijke
inspanning leveren voor de Franse grensarbeiders. Ze mochten niet slechts dezelfde
voordelen genieten als de Nederlandse of Duitse grensarbeiders, aangezien die lan-
den geen sociale zekerheidwet hadden die ook Belgen die daar werkten, maar toch
woonden in België, opnam. Het was deze quasi-extraterritoriale toepassing van de
Franse sociale zekerheid die leek op te roepen tot een gebaar van wederkerigheid
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vanwege België. Een socialistische collega – Branquart – voegde eraan toe dat een der-
gelijke inclusie niets meer was dan een blijk van gezond verstand en billijkheid (33).

Ik vermeld hier ook nog een ander soort argument dat Vandervelde wat later in het
debat zou gebruiken. Hij benadrukte dat de Franse werknemers in België evenzeer
gezien moesten worden als brave huisvaders als hun Belgische collega’s. Zij hadden
ook kinderen wiens belangen beschermd moesten worden net zoals de Belgische.
Zodra de Belgische werkgevers ervoor kozen deze huisvaders in te huren, maakte
het niet uit welke nationaliteit zij hadden: het waren arbeiders en de werkgever
had tegenover alle arbeiders dezelfde morele verplichtingen. Hij wou geen buiten-
sporige lasten opleggen aan de Belgische werkgevers, maar pleitte bij de minister
wel voor een inclusief gebaar, zoals de grote meerderheid in de Kamer het wenste,
zonder te wachten op een Franse kinderbijslagwet. Vandervelde gebruikte dus
universalistische en moralistische argumenten om slechts één nationaliteit op
te nemen …

De enige persoon die hiertegen protesteerde was een christendemocratisch parle-
mentslid. Carton de Wiart bood kort weerstand tegen de socialistische wens om de
Fransen een plezier te doen. Hij stelde een algemene regel voor waarbij de uitkerin-
gen toegekend moesten worden aan alle arbeiders in België, ongeacht hun nationa-
liteit. Het recht op kinderbijslag mocht niet afhangen van de nationaliteit, maar van
het feit dat de arbeider aangenomen werd om in België te werken. Hij stelde een
territoriale oplossing voor, mogelijk aangevuld met een diplomatieke overeen-
komst, als enige oplossing. Zijn voorstel kon het tij echter niet meer keren.

Minister Heyman stelde dat de enige haalbare oplossing erin bestond om een weder-
kerigheidsverdrag af te sluiten met Frankrijk. In dat verdrag zou staan dat de Franse
werkgevers zouden betalen voor de Franse arbeiders die werkzaam waren in België
en vice versa (dus geregeld per nationaliteit). Jacques (socialist) bracht hiertegen in
(34) dat een dergelijk wederkeringheidsverdrag niet mogelijk zou zijn omdat Frank-
rijk nog geen wet had over kinderbijslag (35).

(33) Hand., Kamer, 1929-1930, p 2285.
(34) Hand., Kamer, 1929-1930, p. 2286.
(35) Piérard (socialist) maakte gebruik van eerder vermelde argumenten door te stellen dat België
niet moest wachten op een Franse wet of wederzijds verdrag, maar onmiddellijk de Franse grensar-
beiders moest opnemen in de tekst van de wet. De Belgische arbeiders hadden er alle belang bij een
goede relatie op te bouwen met Frankrijk op het vlak van sociale wetgeving. Opnieuw werd het
gebaar van de wederkerigheid voorgesteld, gelet op de vrijgevige Franse sociale zekerheid. Het zou
België vrijwel niets kosten, aangezien er geschat werd dat er maximaal duizend Franse grensarbei-
ders aan het werk waren in België.
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3.2.2. De Belgen werkzaam in Frankrijk
De andere groep waarvoor een socialistisch parlementslid een speciale inspanning
vroeg, waren de Belgische grensarbeiders die in de Franse Ardennen werkten.
Opnieuw vinden we geen bezwaar tegen de algemene inclusie van buitenlandse
werknemers, eerder een pleidooi voor een bijkomende groep die niet in België
werkte. Dit voorstel werd snel afgewezen, maar droeg bij tot de accentverschuiving,
weg van de oorspronkelijke ‘algemene inclusie van alle immigranten’, zoals duide-
lijk wordt uit de amendementen voorgelegd door Minister Heyman.

De interventie kwam van de socialist Périquet die een amendement voorstelde (36)
waarbij Belgen die werkten in de Franse Ardennen maar woonden in België, een
speciale categorie zouden vormen die recht zouden hebben op Belgische uitkerin-
gen. In die regio bestonden er geen Franse privéverrekenkassen, dus de Belgische
arbeiders kregen er geen toelagen. Het is opnieuw interessant te bemerken dat de
nadruk ligt op een zeer specifieke groep – deze keer Belgische grensarbeiders actief
in een specifieke Franse regio – die waarschijnlijk deel uitmaakten van de achterban
van Périquet. Zijn argument ten voordele van dit specifieke amendement bestond
erin dat bepaalde sociale wetten in Frankrijk in feite geen of slechts een gedeeltelij-
ke bescherming boden voor de Belgische werknemers (dit druist in tegen de vorige
interventie die de nadruk legde op de Franse vrijgevigheid).

Het voorstel van Périquet viel niet in goede aarde, maar er volgde toch best wat dis-
cussie. Masson (liberaal) reageerde afwijzend, door te stellen dat de Belgische staat
dan net zo goed alle sociale wetgeving kon toepassen op alle Belgische arbeiders die
in Frankrijk woonden (37). Minister Heyman voegde er misprijzend aan toe dat deze
wet zeker niet bedoeld was voor kinderen die buiten het Koninkrijk werden groot-
gebracht. Bovendien was het onmogelijk voor de Belgische staat om de Franse
werkgevers te verplichten zich aan te sluiten bij een Belgische verrekenkas (38).
Van Opdenbosch (Vlaams nationalist) opperde daartegen het bezwaar dat buiten-
landse arbeiders in België wel konden genieten van deze wet, maar “onze arbeiders”
met de Belgische nationaliteit die in het buitenland werkten niet (39). Hij beweerde
dat de kinderbijslag toegekend moesten worden aan “alle mensen die erom vragen”.
Hij merkte terzijde op dat hij verrast was dat de socialisten niet op een gelijkaardige

(36) Ann. Parl., Chambre, 1929-1930, p. 2261.
(37) Waar Périquet tegen inbracht dat hij enkel die Belgische arbeiders wou beschermen wiens gezin
geen privékinderbijslag genoten in Noord-Frankrijk.
(38) Périquet antwoordde dat de Belgische staat voor deze arbeiders kon betalen met de overschot-
ten van de nationale verrekenkas. Heyman benadrukte dat het onmogelijk was om de Franse werkge-
vers te verplichten bij te dragen tot een Belgische verrekenkas. En hij kon evenmin vermurwd wor-
den het voorgestelde alternatief te aanvaarden waarbij de Belgische staat solidair zou door deze toela-
gen te betalen. De deelname van de staat zou een schending zijn van de “hoeksteen” van deze wet:
de bijdrage van de werkgevers. Met name de algemene invoering en het verplicht maken van – tot
dan toe – informele initiatieven van werkgevers die kinderbijslag uitkeerden via werkgeversbijdra-
gen. Aan het principe van de werkgeversbijdragen mocht niet geraakt worden. 
(39) Ann. Parl., Chambre 1929-1930, p. 2262.
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manier reageerden. Fieullien (katholiek) vroeg aan Périquet (socialist) waarom zijn
amendement enkel ging over de Belgen in de Franse Ardennen, zonder stil te staan
bij de Belgische grensarbeiders in Nederland, Duitsland en Luxemburg. Périquet ant-
woordde dat zijn interesse enkel uitging naar de Belgen in de Franse Ardennen,
maar dat hij zonder problemen zou instemmen met een uitbreiding naar andere
grensarbeiders. Hij kreeg de steun van Jacques (socialist) die benadrukte dat er min-
der werkloosheid was, omdat men in de buurlanden kon gaan werken, hetgeen de
staat enorm veel geld aan werkloosheidsuitkeringen bespaarde. Het zou niet meer
dan rechtvaardig en billijk zijn indien de staat bijkomende fondsen zou leveren om
de uitgesloten arbeiders in het buitenland te helpen.

Het amendement werd afgeschoten, omdat het de deur zou openzetten voor alle
Belgen, zelfs diegenen die buiten het Koninkrijk woonden. Voor zowel Fieullien als
Minister Heyman was het uitgesloten dat de grensarbeiders een voorkeursbehande-
ling zouden genieten, tenzij er een wederzijds verdrag afgesloten werd met deze
landen (40). Op dat punt in het debat gingen ze voorbij aan de tegenargumenten dat
een wederzijds verdrag met Frankrijk niet mogelijk was omdat Frankrijk nog geen
kinderbijslagwet had.

Zoals we kunnen afleiden uit de bovenstaande interventies werd er heel wat gegoo-
cheld met de mogelijke begunstigden van de toekomstige kinderbijslagregeling. Er
wordt voorgesteld de toelagen toe te kennen aan Belgen en immigranten (en hun
kinderen) die verblijven in België; of enkel aan Belgen die verblijven in België; of
aan Belgen in België en Franse werknemers die verblijven in Frankrijk maar wonen
in België, maar niet aan de grensarbeiders van andere landen; of aan Belgen die ver-
blijven in Frankrijk en België; of aan Belgen die verblijven in een specifiek deel van
Frankrijk en België; of aan alle mensen die erom vragen.

Na al deze interventies over de specifieke groepen van mogelijke begunstigden en
aan het einde van het algemene debat sloot Minister Heyman zich aan bij de socialis-
ten. Hij wilde nu ook een oplossing voor de Franse grensarbeiders en een oplossing
voor de Belgische grensarbeiders in Frankrijk. Hij amendeerde zijn ontwerp om dit
mogelijk te maken.

3.2.3. Het geamendeerde wetsontwerp met enkel vrijwillige inclusie
Toen het debat zich verplaatste naar de bespreking en stemming van de individuele
artikelen (41), greep de regering de kans aan om een amendement voor te stellen
(42). Het amendement (43) stelde dat de wet nog steeds in principe ten gunste

(40) Ibid., p. 2263.
(41) 27 juni 1930.
(42) Ibid., p. 2323-2325.
(43) Dat reeds ingediend was op 12 juni 1930, voor de start van het parlementaire debat, maar pas
besproken werd in dit onderdeel van het debat en niet het beginpunt vormde van de vorige bespreking.
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moest zijn van arbeiders met de Belgische nationaliteit. Maar in plaats van de uitke-
ringen toe te kennen aan de immigranten na een jaar (initieel ontwerp) of bij aan-
komst (Commissie), stelde de regering voor het initiatief voor de inclusie over te
laten aan de individuele verrekenkassen die de kinderbijslag uitbetaalden. Hun statu-
ten zouden dan dienen te bepalen of ze de buitenlandse werknemers opnamen,
naast de Belgische werknemers. Er werd ook bepaald dat hun statuten een wacht-
periode konden bevatten om de buitenlandse werknemers op te nemen (44). Tij-
dens het parlementaire debat bracht de minister een ander amendement ter sprake,
met name dat er een Koninklijk Besluit uitgevaardigd kon worden dat de opname
van buitenlandse arbeiders in de verrekenkassen verplicht kon maken (45). De
christendemocraat Carton de Wiart zou later terzake opmerken (46) dat de verre-
kenkassen reeds buitenlandse werknemers opnamen naast de Belgische werkne-
mers (!); dat de arbeidscontracten van de steenkoolnijverheid zelfs voorschreven dat
de buitenlandse arbeiders dezelfde uitkeringen moesten krijgen als de Belgische,
behalve voor kinderen die niet in België grootgebracht werden.

Ik vermeld kort even dat er nog andere amendementen voorgesteld werden over de
inclusie van immigranten, maar die hebben het niet gehaald van het amendement
voorgesteld door de regering. Het eerste amendement dat besproken en ingetrok-
ken werd, kwam van Van Walleghem (socialist). Hij stelde voor om het originele
wetsontwerp te vervangen en onmiddellijk immigranten gelijk te stellen met Belgi-
sche arbeiders, zonder de voorwaarde op te leggen dat de kinderen in België opge-
voed moesten worden (47). Het amendement van de Commissie was evenzeer
inclusief. De voorwaarde bleef echter dat de kinderen op het Belgische grondgebied
grootgebracht moesten worden.
Het open standpunt van zowel Van Walleghem als de Commissie ten opzichte van
buitenlandse arbeiders werd gepareerd door een ander amendement voorgesteld
door Hermans (Vlaams nationalist). Hij wou ieder artikel laten schrappen dat buiten-
landse en Belgische arbeiders op dezelfde voet behandelde. Hermans verdedigde
het amendement omdat dat artikel “niet beantwoordt aan de elementaire eischen
van een gezonde sociale en economische bevolkingspolitiek. Zij is regelrecht in
strijd met een nationale bevolkingspolitiek. … Moesten wij het nationaal-sociaal-eco-
nomisch motief in deze doen gelden, dan zouden wij wijzen op de inwijking van

(44) De bepaling die kinderen uitsluit die buiten het Belgische grondgebied opgevoed worden, is
geschrapt. Het document bevat geen motivatie voor de veranderde houding van de regering naar een
uitsluiting van buitenlandse arbeiders.
(45) Koning Albert I, van koningswege Heyman, H., de Minister van Nijverheid, Arbeid en Sociale
Voorzorg en Houtart, M., de Minister van Financiën, Wetsontwerp houdende de algemeenmaking
van de gezinsvergoedingen, amendementen voorgesteld door de regering, in Parl. St., Kamer, verga-
dering van 12 juni 1930, nr. 295. De bepaling die kinderen uitsluit die buiten het Belgische grondge-
bied opgevoed worden, is opnieuw opgenomen.
(46) P. 2324.
(47) Tijdens de bespreking van het artikel trok hij dit amendement in en besloot hij de formulering
van de minister te steunen.
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het vreemde element in ons Limburg, waardoor de gaafheid der Vlaamsche volks-
kracht en de homogeniteit er van teloor gaat …. Die alinea is een lokaas voor het
vreemde element, vooral voor het kinderrijke, maar meest ongewenschte Poolsche
element. Zij die op eigen bodem den strijd voor het bestaan niet aankonden zullen
hem hier gemakkelijk vinden, maar ten koste van de eigen arbeidskracht.” Hermans
ging verder in zijn xenofobische argumentatie door te verwijzen naar de gangbare
gesprekken over de economische crisis en bijhorende armoede die het land meer en
meer bedreigde. “Maar juist die armoede”, zo vertelde hij, “dreigt des te eerder en te
zwaarder voor ’t eigene volk, wanneer de arbeidsmarkt overlast wordt door een was-
send getij van vreemdelingen aangelokt door veel beter sociale voorwaarden en dies
meer. Elke vreemde arbeidskracht kan drukken op de arbeidsmogelijkheden van het
eigene arbeidende volk.” En als er bovendien geen wederkerigheid bestond voor de
Belgische arbeiders in het buitenland, zo besloot hij, dan was er geen enkele reden
waarom België een mild standpunt zou moeten innemen over immigranten. Zijn tus-
senkomst werd onbesproken gelaten. Zijn amendementen werden niet aanvaard,
evenmin als de andere amendementen. Het amendement van de regering haalde het.

Over dit regeringsamendement beweerde Minister Heyman dat het onmogelijk was
een wet goed te keuren die enkel de Franse arbeiders zou opnemen in haar bescher-
mingssfeer. Vanuit het standpunt van de internationale betrekkingen was een derge-
lijk idee uitgesloten, argumenteerde hij. De bijhorende diplomatieke spanningen die
een dergelijk initiatief zouden veroorzaken lagen voor de hand. Hij erkende echter
wel dat er iets moest gebeuren om de goede relaties met Frankrijk te verzekeren.
Met het amendement werden er geen uitkeringen opgenomen voor Belgische grens-
arbeiders in het buitenland, maar een oplossing was nabij: hij had (opeens) verno-
men dat het Franse parlement van plan was een wetsvoorstel te bespreken over de
kinderbijslag. Dit betekende dat alles opgelost kon worden met een wederzijds ver-
drag, dat ook de situatie van de Franse grensarbeiders in België zou regelen.
Hij stelde ook dat zijn amendement de regering flexibiliteit bood bij het nemen van
maatregelen voor arbeiders van specifieke landen, met het oog op het afsluiten van
de wederzijdse verdragen. Met andere woorden, de uitbreiding van de wet om ook
Franse immigranten op te nemen (een doel dat naar voren kwam in het debat), zou
behaald worden via de uitvoerende macht en niet via de wetgevende. De verant-
woording die Heyman bood voor het amendement ging nog verder: dezelfde Minis-
ter die in zijn oorspronkelijk voorstel nog de deuren opengooide voor kinderrijke
buitenlandse arbeiders beweerde nu dat het onoordeelkundig opnemen van ‘bui-
tenlanders’ gevaarlijk zou zijn: Minister Heyman bemerkte dat er 23 landen waren
die arbeidskrachten leverden aan België. Het toekennen van kinderbijslag aan al
deze arbeiders zou voor een ernstig probleem zorgen voor de controle op de kinder-
bijslag. Aangezien de kinderbijslag toegekend zou worden op basis van het aantal
kinderen van een arbeider, hoe kon men controleren hoeveel kinderen bepaalde
gehuwde immigranten hadden in België? Dit werd gezien als een onoverkomelijk
probleem en er werden geen bezwaren opgetekend van socialisten die voorstanders
waren van een inclusief beleid (48).

(48) P. 2324.
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De Senaatscommissie kwam met gelijkaardige argumenten voor de dag en stelde dat
het recht op kinderbijslag van ‘zekere nationaliteiten’ niet zou mogen uitgebreid
worden naar ‘andere arbeidsmigranten’ wegens controlemoeilijkheden. De akten
afgeleverd door de Franse autoriteiten werden als betrouwbaar gezien, maar dat was
niet het geval voor bepaalde “exotische landen”, waar het ook veel moeilijker was
voor de Belgische staat om lokale controles uit te voeren dan in de buurlanden. Dit
werd gezien als een bijkomende reden om hun kinderen in principe uit te sluiten.
De scheidingslijn tussen de twee soorten landen werd getrokken op basis van het
criterium ‘exotisch’. Op basis van de nationaliteiten die toen in België verbleven,
kunnen we vermoeden dat immigranten uit Polen, Tsjecho-Slowakije en Marokko
als exotisch werden bestempeld.
Er kwamen geen bezwaren tegen de redenering van Heyman en de Kamer keurde
het ontwerp kort nadien goed.

Dus initieel werd de mogelijkheid overwogen om gebruik te maken van de buiten-
landse werkkrachten om het demografische probleem van België te helpen oplos-
sen, waarbij het hebben van veel kinderen blijkbaar een prioriteit was, ongeacht
hun nationaliteit of “exotische aard”. Maar de prioriteiten werden gewijzigd. Nu
werd uitdrukkelijk gesteld dat niet ieder kroostrijk gezin even welkom was en dat
de werkende huisvaders van bepaalde grote gezinnen en hun thuisland minder
betrouwbaar waren dan (die van) andere landen. Aan dit gebrek aan betrouwbaar-
heid kon ook moeilijk verholpen worden, omdat het moeilijk was controles uit te
voeren in de exotische landen, dit in tegenstelling tot het buurland Frankrijk, waarvan
de akten wel betrouwbaar waren en de lokale situatie eenvoudig te controleren was.

Heyman schiep dus de mogelijkheid om de vrijwillige opname van bepaalde immigran-
ten verplicht te maken via een KB. Hij maakte het mogelijk een wederzijds verdrag te
sluiten met bepaalde landen, zonder daardoor alle buitenlandse arbeiders van alle lan-
den te aanvaarden. Heyman bleef bij zijn recent ontdekte strategie om de relaties tussen
de Belgische en Franse verzorgingsstaten te verbeteren. De nationale belangen die Hey-
man initieel verdedigd had – groei van de bevolking en beroepsbevolking – moesten
plaats maken voor de nationale belangen van de Belgische arbeiders in het buitenland
en de profilering van de Belgische natie ten opzichte van haar buren.

Ik voeg hier de behandeling van deze kwestie door de Senaat toe. Op 4 juli 1930, de
dag dat de Kamer stemde over het ontwerp, diende de “Commission de l’Industrie,
du Travail, et de la Prévoyance Sociale” van de Senaat een verslag in over het laatste
geamendeerde ontwerp van de regering. Hun standpunt ten opzichte van de inclu-
sie van immigranten was ook volledig gericht op de externe profilering van België
ten opzichte van andere staten. De Commissie nam een restrictieve houding aan
met betrekking tot de ‘internationale welvaartsstaatrelaties’ met Frankrijk. Hoewel
bepaalde senatoren hevige voorstanders waren van de inclusie van buitenlandse
werknemers in de wet, kwam de Commissie tot de conclusie dat het belangrijk was
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voor België om over ‘pasmunt’ te beschikken die het kon gebruiken in de onder-
handelingen over wederzijdse verdragen met andere landen. De verdragen zouden
België de mogelijkheid moeten bieden om het probleem van de Belgische arbeiders
in Frankrijk op te lossen: wanneer België aan Frankrijk vraagt om kinderbijslag toe
te kennen aan de Belgische grensarbeiders die in Frankrijk werken, zou België het-
zelfde doen voor de Franse arbeiders. De Commissie was er echter van overtuigd
dat België te zwak zou staan en geen onderhandelingstroeven meer zou kunnen uit-
spelen als alle buitenlandse arbeiders reeds volledig recht hadden op kinderbijslag.
Het was beter, zo oordeelde de Commissie, om te stellen dat buitenlandse arbeiders
opgenomen konden worden, net zoals Belgische arbeiders en dat deze opname ver-
plicht gemaakt kon worden via een KB. Zo kon België, tijdens de onderhandelingen
met een ander land, zich engageren om deze opname verplicht te maken voor de
arbeiders van het land waarmee het onderhandelde. Dezelfde redenering werd
gebruikt voor de uitsluiting van kinderen die buiten België grootgebracht werden.
De wet moest stellen dat zij opgenomen konden worden, net zoals de kinderen die
in België grootgebracht werden, als onderdeel van de onderhandelingen. Wanneer
er dan een verdrag met Frankrijk gesloten werd, zou België dit recht enkel kunnen
toekennen aan de kinderen van Franse arbeiders.

In het debat over de kinderbijslag maken de immigranten dus enerzijds deel uit van
een demografisch, natiebouwend project maar vormden zij anderzijds ook pasmunt
in de Belgische onderhandelingen met andere naties. Ik bemerk dat de retoriek evo-
lueert gedurende het debat. In het ontwerp werden immigranten ‘letterlijk’ gezien
als bouwstenen om de natie te helpen opbouwen en het demografische probleem
op te lossen, maar die houding veranderde gaandeweg tot een houding van ‘immi-
granten als pasmunt’ in onderhandelingen met andere naties om wederkerigheid te
verkrijgen. Bovendien veranderde de houding tegenover migranten in het debat van
de nationaliteitsblinde aanpak in het oorspronkelijke ontwerp van Heyman tot een
houding die een hiërarchie suggereert tussen buitenlandse arbeiders en die bouwt
op noties als exotisme en controle.

4. HET KINDERBIJSLAGSTELSEL DOORHEEN DE 20E EEUW

4.1. INCLUSIE VAN IMMIGRANTEN IN DE PRAKTIJK
Zoals reeds vermeld stelde de uiteindelijke kinderbijslagwet dat de kinderbijslag toe-
gekend werd aan arbeiders met de Belgische nationaliteit, maar dat de private Verre-
kenkassen ook immigranten konden opnemen op vrijwillige basis. Een dergelijke
inclusie kon later verplicht gemaakt worden via een KB. Het criterium om in aan-
merking te komen voor kinderbijslag was uitdrukkelijk gebaseerd op nationaliteit.

De uitsluiting van niet-Belgische arbeiders met de vrijwillige inclusie van de private
verrekenkassen, zou van kracht blijven tot enige tijd na WO II. In de praktijk echter
zou de wettelijke uitsluiting van immigranten hen er niet van weerhouden deze kin-
derbijslag te ontvangen! De kinderbijslag werd op drie manieren beschikbaar
gesteld aan de immigranten.552
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Ten eerste waren veel immigranten reeds opgenomen in de bestaande private verre-
kenkassen, nog voor de wet was goedgekeurd. Reeds in het parlementaire debat
werd dit aangehaald door Carton de Wiart (christendemocraat) die opmerkte dat
(49) de verrekenkassen buitenlanders evengoed opnamen als de Belgische arbeiders
en dat de arbeidscontracten van de steenkoolnijverheid zelfs voorschreven dat de
buitenlandse arbeiders dezelfde uitkeringen moesten krijgen als de Belgische, behal-
ve voor kinderen die niet in België grootgebracht werden. Blijkbaar bleven de verre-
kenkassen dit doen nadat de kinderbijslagregeling werd ingevoerd. Dat was de
reden die de regering nadien vermeldde toen ze de kinderbijslagwet nationaliteit-
neutraal maakte (zie infra). Hoewel de kinderbijslagregeling dus nationaliteitafhankelijk
was, werden in de praktijk alle (vrijwillig) arbeiders werkzaam in België opgenomen!

Ten tweede, naast het feit dat de immigranten in de praktijk vrijwillig opgenomen
werden, sloot België ook verdragen af met verschillende landen, waarbij de respec-
tieve burgers officieel opgenomen werden in de kinderbijslagstelsels van de ver-
dragssluitende partijen (zie infra).

Ten derde, naast de vrijwillige opname door de verrekenkassen en de verdragen
nam de regering verschillende Ministeriële Besluiten in de jaren veertig en vijftig om
kinderbijslag mogelijk te maken voor buitenlandse arbeiders zelfs als hun kinderen
niet opgevoed werden in België. In die periode was er een nood aan buitenlandse
werkkrachten en de sociale rechten hielpen deze aan te trekken vanuit het buiten-
land (zie infra). We bemerken dat via andere officiële en niet-officiële kanalen een
omslag plaatsvond van nationaliteit (enkel Belgen) naar territorialiteit (alle inwoners
die bijdragen tot de regeling) als basis voor de kinderbijslagregeling. Deze situatie
werd uiteindelijk officieel bevestigd in 1957.

De “officiële” algemene inclusie kwam er inderdaad 27 jaar nadat de kinderbijslag-
wet werd goedgekeurd in 1930. In 1957 stelde een Koninklijk Besluit (50) tot uit-
voering van een Programmawet (51) dat de woorden ‘met de Belgische nationaliteit’
geschrapt moesten worden uit artikel 51 (het artikel over de criteria). Dat was alles. 

(49) P. 2324.
(50) KB van 10 april 1957 tot wijziging van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag
voor loonarbeiders, B.S., 15-16 april 1957. Een eerdere wet van 1946 had reeds criteria bepaald, maar
hield geen rekening met vreemdelingen. In de versie van 1946 stond ‘komen in aanmerkingen voor
kinderbijslag: de kinderen van arbeiders met de Belgische nationaliteit: a) werkzaam in België voor
een werkgever gevestigd in België of verbonden aan een vestiging gelegen in België; b) tewerkge-
steld in het buitenland maar met domicilie in België en werkzaam voor een werkgever die gevestigd
is in België of verbonden aan een vestiging gelegen in België. De toelagen zijn niet verschuldigd
indien c) het kind kan genieten van kinderbijslag op basis van buitenlandse wetgeving (art. 7 van de
besluitwet van 21 augustus 1946 ter aanvulling van een sommige bepalingen van de gecoördineerde
teksten van de wet van 4 augustus 1930 houdende de veralgemening van de kinderbijslag ten gunste
van, B.S., 1 september 1946).
(51) Wet van 12 maart 1957 houdende sommige bepalingen op financieel, economisch en sociaal
gebied, B.S., 14 maart 1957. 
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Er was geen discussie in het parlement over dat onderwerp – de discussie ging
enkel over financiële en andere zaken die losstonden van de inclusie van immigran-
ten. Er werd geen motivatie gegeven door de regering toen deze het Koninklijk
Besluit publiceerde. Zoals vermeld was de juridische basis voor het aanbrengen van
wijzigingen in de kinderbijslagwet te vinden in de Programmawet die de Koning
enkel toeliet ‘verbeteringen aan te brengen in de uitkeringen onder de kinderbijslag-
wet. De Koning (regering) deed dat in één zin. In een later Ministerieel Besluit werd
deze maatregel toegelicht aan de Verrekenkassen en andere autoriteiten: “aangezien
alle kassen ervoor gekozen hadden buitenlanders op te nemen”, elimineerde het
Koninklijk Besluit de verschillen tussen de Belgen en vreemdelingen (52).

Het recht op kinderbijslag is tot op vandaag nationaliteitneutraal gebleven. Zoals bij
alle regelingen voor de sociale zekerheid wordt verwezen naar de Algemene Wet op
de Sociale Zekerheid als het gaat om wie in aanmerking komt: personen tewerkge-
steld door werkgevers die onderhevig zijn aan de wet op de sociale zekerheid, als-
ook personen die in het buitenland tewerkgesteld zijn voor deze werkgevers, maar
onderhevig blijven aan de Belgische sociale zekerheid overeenkomstig de internatio-
nale verdragen en regelgeving, hebben recht op kinderbijslag (53). In 1944 werden
de verschillende takken van de sociale zekerheid hervormd en ondergebracht in één
wet op de Sociale Zekerheid.

4.2. EXTRA-TERRITORIALITEIT VERSTERKT HET TERRITORIALITEITSPRINCIPE: KINDEREN
DIE BUITEN BELGIE WORDEN GROOTGEBRACHT
Toen het kinderbijslagstelsel voor werknemers effectief werd toegepast, verschoof
niet alleen de basis van het personeel toepassingsgebied van het nationaliteitsprinci-
pe naar het territorialiteitsprincipe; tegelijkertijd ontwikkelde er zich ook een vorm
van extra-territoriale toepassing van het stelsel. Deze extra-territorialiteit heeft
betrekking op kinderen die buiten België worden grootgebracht.

De oorspronkelijke demografische insteek van het kinderbijslagproject zorgde voor
een consensus tussen de Belgische wetgevers: namelijk de rechtgevende kinderen
moesten grootgebracht worden op het Belgische grondgebied. De regeling liet de
bevoegde minister echter voldoende discretionaire bevoegdheden om uitzonderin-
gen te maken op de regel en dus uitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het
buitenland school liepen. Dat gebeurde vaak. Het uitkeren van kinderbijslag voor
kinderen die achterbleven in hun thuisland was en is belangrijk voor de immigran-
ten die in België werken. Het was ook van belang voor de regering, die in de loop

(52) Omz. nr. 149 van 16 april 1957 – Omzendbrief aan de heren Ministers, Provinciegouverneurs en
Voorzitters van de compensatiekassen voor kinderbijslag.
(53) Of werkgevers die vallen onder het socialezekerheidsregime van de mijnwerkers en zeevaarders
(art. 2, KB van 19 december 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 betreffende de
kindertoeslagen voor loonarbeiders, en de Koninklijke Besluiten krachtens een latere wetgevende
delegatie genomen, B.S., 22 december 1939 – vandaag nog van kracht)
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van de twintigste eeuw verschillende malen nood had aan buitenlandse werkkrach-
ten. Een voorbeeld van het belang van de kinderbijslag voor kinderen in het buiten-
land vinden we in een artikel uit 1948 in La vie au bureau dat handelde over de
problemen die de Belgische regering ondervond om Italiaanse arbeiders ervan te
overtuigen naar België te immigreren, gelet op het tekort aan werkkrachten. Het
tijdschrift vermeldde dat de regering beloofde kinderbijslag uit te keren aan Italiaan-
se immigranten voor hun kinderen in Italië. Het artikel meldde ook tijdelijke maatre-
gelen in 1947 en 1948 (het exemplaar van het tijdschrift was van april 1948) (54). In
datzelfde jaar sloten België en Italië een verdrag dat kinderbijslag garandeerde voor
de kinderen van immigranten die in het thuisland werden grootgebracht. Zoals we
weten, werden gelijkaardige bepalingen ook opgenomen in de latere verdragen met
Portugal, Zwitserland en Oostenrijk.

Later werd door Verordening Nr. 3, 1408/71 en 574/74 het territorialiteitsprincipe
geschrapt voor EER-inwoners die zich binnen de EER verplaatsten: een EER-burger
die immigreert, geniet kinderbijslag zelfs als het rechtgevende kind in het thuisland
of elders in de EER woont (55).
Naast deze expliciete uitzonderingen op de territorialiteitsregel in verdragen waren
de Belgische Ministers van Sociale Zaken erg actief inzake het inzetten van hun
bevoegdheid om uitzonderingen toe te staan in gevallen die ‘behartigenswaardig’
waren. In de jaren veertig en vijftig circuleerden er verschillende Ministeriële Beslui-
ten om uitzonderingen te maken voor groepen arbeiders die essentieel waren voor
de Belgische industrie, vooral voor de steenkoolmijnen, een sector die in die tijd
een prioriteit was. Deze Besluiten kunnen gezien worden als een onderdeel van een
immigratiebeleid door middel van sociale wetgeving: men wou immigratie aantrek-
kelijk maken als er nood was aan werkkrachten, zelfs als de begunstigde kinderen in
de toekomst niet actief zouden worden op de Belgische arbeidsmarkt. Zoals reeds
gezegd, hadden de ministeriële besluiten vooral betrekking op arbeiders die in de
steenkoolmijnen werkten: een Ministerieel Besluit van 1948 kende tijdelijke uitke-
ringen toe aan buitenlandse mijnwerkers van wie de kinderen niet in België ver-
bleven (56). Tegelijkertijd werden er Ministeriële Besluiten uitgevaardigd om kinder-
bijslag toe te kennen aan mijnwerkers met een specifieke nationaliteit, zonder
beperking in de tijd, zolang de arbeiders aan de slag waren: mijnwerkers uit Duits-

(54) La vie au bureau, Allocations familiales, in La vie au bureau, april 1948, pp. 236-237.
(55) In 2001 werd een KB uitgevaardigd dat de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
belast was met het toekennen van kinderbijslag aan loontrekkenden in België die vallen onder Veror-
dening 1408/71 en die tewerkgesteld zijn als grensarbeider volgens Artikel 1 van Verordening
1408/71 (of zich in een gelijkaardige positie bevinden). Deze toelagen worden toegekend als er geen
andere kinderbijslag toegekend kan worden op basis van andere Belgische of buitenlandse bepalin-
gen of Europese wetgeving. (KB tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeorden-
de wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, B.S., 19 april 2001. 
(56) C.O. nr. 338 van 8-7-48 – Kinderen in het buitenland opgevoed. Verplaatste personen te werk
gesteld in de kolenmijnen. Deze uitzondering werd toegekend voor slechts drie maanden, vooraf-
gaand aan de aankomst van de kinderen in België en in geval er een wettelijk obstakel bestond om de
kinderen eerder naar België te krijgen.
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land (57) (58) evenals uit Griekenland (59), Frankrijk (inclusief Franse Algerijnen,
Marokkanen en Tunesisch-Franse protegés) (60), San Marino (61), Slovenië (voor
wat betreft vluchtelingen) (62), Spanje, Portugal, Oostenrijk (en vluchtelingen die
verbleven in Oostenrijk) (63) en Spanjaarden van wie de kinderen opgevoed wer-
den in de noordelijke provincie van Marokko (64). Er werden ook algemene uitzon-
deringen (niet specifiek voor de steenkoolnijverheid) toegekend aan Franse immi-
granten van wie de kinderen opgevoed werden in Algerije (65) en aan Albanese,
Bulgaarse en Hongaarse politieke vluchtelingen (66), Poolse, Tsjechische, Roemeen-
se, Estse, Litouwse, Letse, Spaanse en Joegoslavische politieke vluchtelingen (67),
alsook Albanese, Bulgaarse en Hongaarse politieke vluchtelingen (68).

(57) Min. Omz. nr. 117 van 10-9-1952 – Arbeiders tewerkgesteld in de Belgische steenkoolnijverheid.
Opheffing van de voorwaarde dat het kind binnen het rijk moet worden opgevoed.
(58) Min. Omz. nr. 118 van 14-11-1952 – Duitse Arbeiders tewerkgesteld in de Belgische steenkool-
nijverheid. Opheffing van de voorwaarde dat het kind binnen het rijk moet worden opgevoed. Zie
ook Omz. Nr.. 170 van 29-2-1960
(59) Min. Omz. nr. 120 van 1-4-1953 – Griekse Arbeiders tewerkgesteld in de Belgische steenkoolnij-
verheid. Opheffing van de voorwaarde dat het kind binnen het rijk moet worden opgevoed.
(60) Min. Omz. nr. 124 van 4-7-1953 – Arbeiders van vreemde nationaliteit uit Frankrijk uitgeweken
en “Franse Beschermelingen”, tewerkgesteld in de Belgische steenkoolnijverheid. Opheffing van de
voorwaarde dat het kind binnen het rijk moet worden opgevoed.
(61) Min. Omz. nr. 125 van 12-10-1953 – Arbeiders van San Marino tewerkgesteld in de Belgische steen-
koolnijverheid. Opheffing van de voorwaarde dat het kind binnen het rijk moet worden opgevoed.
(62) Min. Omz. nr. 146 van 13-11-1956 – Sloveense Arbeiders, politieke vluchtelingen tewerkgesteld
in de Belgische steenkoolnijverheid. Opheffing van de voorwaarde dat het kind binnen het rijk moet
worden opgevoed. (Beperkt tot 6 maanden voorafgaand aan de aankomst van de kinderen in België.)
(63) Min. Omz. nr. 141 van 5-6-1956 – Kinderbijslag voor mijnarbeiders van Spaanse, Portugese of
Oostenrijkse nationaliteit en voor politieke vluchtelingen verblijvend in Oostenrijk, tewerkgesteld in
de Belgische steenkoolnijverheid. Opheffing van de voorwaarde dat het kind binnen het rijk moet
worden opgevoed. Het decreet stelde dat de arbeiders tewerkgesteld moesten worden in de onder-
grondse steenkoolmijnen.
(64) Min. Omz. nr. 156 van 15-4-1958 – Kinderbijslag voor mijnarbeiders van Spaanse nationaliteit,
tewerkgesteld in de Belgische steenkoolnijverheid – Opheffing van de voorwaarde dat het kind bin-
nen het rijk moet worden opgevoed.
(65) Min. Omz. nr. 137 van 30-7-1955 – Kinderbijslag aan Franse arbeiders tewerkgesteld in België en
wier kinderen worden opgevoed in de Algerijnse departementen. Opheffing van de voorwaarde dat
het kind binnen het rijk moet worden opgevoed.
(66) Min. Omz. nr. 150 van 15-6-1957 – Kinderbijslag voor de werknemers van Albanese, Bulgaarse
en Hongaarse nationaliteit, politieke vluchtelingen, tewerkgesteld in België. Opheffing van de voor-
waarde dat het kind binnen het rijk moet opgevoed worden.
(67) Min. Omz. nr. 160 van 12-9-1958 – Kinderbijslag voor de werknemers van Poolse, Tsjechische,
Roemeense, Estse, Letse, Litause, Spaanse en Yougoslavische nationaliteit, politieke vluchtelingen,
tewerkgesteld in België. Opheffing van de voorwaarde dat het kind binnen het rijk moet opgevoed
worden.
(68) C.O. 527 van 12-9-1958 – Kinderbijslag aan de werknemers van Albanese, Bulgaarse of Hongaar-
se nationaliteit, politieke vluchtelingen, in België tewerkgesteld.
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Na verloop van tijd stopte de uitbreiding van de extra-territorialiteit geleidelijk aan.
België begon het concept van ‘kinderen opgevoed in het buitenland’ scherper te
definiëren in opeenvolgende Koninklijke en Ministeriële Besluiten. In de jaren zestig
werd een stap gezet naar bijkomende afbakening door een nieuw Ministerieel
Besluit: men kon nog kinderbijslag krijgen voor een kind, maar enkel als het tijdelijk
in het buitenland verbleef, namelijk niet meer dan twee maand aan één stuk of zes
maanden per jaar. Ook kinderen die normaal gezien verbleven in België, maar enkel
in het buitenland verbleven tijdens de schoolvakanties of die over de Belgische
grens naar school gingen of een beurs hadden om in het buitenland te studeren,
werden beschouwd als kinderen die in België werden opgevoed (69). Ook voor kin-
deren van arbeiders die gedetacheerd werden naar een land waar België een verdrag
mee ondertekend had, konden rekenen op een uitzondering.
Zoals gezegd, maakten de Europese regels het mogelijk om kinderbijslag ‘uit te voe-
ren’ naar andere landen van de EER, ongeacht de duur van de studie of opleiding in
het buitenland. Dit gold echter niet voor studies gevolgd buiten de EER zonder
beurs (vb. de VS, Israël). Deze kinderen werden de jure geacht te worden opgevoed
in het buitenland, tenzij de bevoegde minister voor ieder specifiek geval een uitzon-
dering toestond. In 1998, echter, bepaalde het Hof van Cassatie dat studeren in het
buitenland (in dit geval Israël) nog steeds beschouwd kon worden als ‘opgevoed in
België’ op voorwaarde dat geen andere autoriteit de opvoeding van het kind had
overgenomen. In dit specifieke geval gingen twee kinderen studeren in Israël en
kwamen ze enkel naar huis tijdens de vakantie. Het Hof was van mening dat de
opvoedende taak niet door iemand anders was overgenomen in Israël, maar dat hun
ouders in België deze taak nog steeds vervulden. Vandaar dat ze recht hadden op
Belgische kinderbijslag (70).
Maar als reactie op dit vonnis stelde de regering een wijziging voor aan de wet op
de kinderbijslag, die het parlement goedkeurde. Sinds 1999 bepaalt het nieuwe arti-
kel dat “kinderbijslag niet uitbetaald wordt voor kinderen die opgevoed worden in
het buitenland of lessen volgen buiten het Koninkrijk” (71). De regering voerde
aan dat het vonnis van het Hof van Cassatie zou betekenen dat er geen ministeriële
uitzonderingen meer nodig zouden zijn om bijslag te krijgen als de kinderen les
volgden in het buitenland. De regering vond dit onaanvaardbaar en herhaalde dat de
ministeriële uitzonderingen bedoeld waren om de automatische uitvoer van de kin-
derbijslag buiten de EER te vermijden (72). De regering bevestigde dat er geen uit-
zonderingen nodig waren voor EER-burgers die opgevoed werden of les volgden
binnen de EER.

(69) Omz. nr. 1963/2 van 6-3-1963. Regeling voor werknemers – Geordende wetten. Art. 51, laatste
lid. Regeling voor zelfstandigen – O.K.B. van 22.12.1938 – Art. 104. Kinderen opgevoed buiten het
Rijk. Begrip en Afwijking.
(70) Cass., 4 mei 1998, Arr. Cass., 1998, p. 220.
(71) Wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, B.S., 6 februari 1999, art. 17.
(72) Doc. Parl., Kamer, 1997-98, nr. 1722/5, p. 6.
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In december 1999 bedroeg het aantal betoelaagde kinderen die in het buitenland
werden opgevoed, 25.333 (73). De meeste van deze kinderen werden in Frankrijk
opgevoed (58,39%), in Nederland (17,06%), in Marokko (15,17%) en in Italië
(2,64%). Het aandeel onkosten dat deze kinderen vertegenwoordigen, is 0,91% van
de totale uitkeringen. Zoals we weten zijn de uitkeringen veel lager voor niet-EER-
landen. Voor kinderen in EER-landen kreeg men een gemiddelde maandelijkse uitke-
ring van 4.262 BEF (ongeveer 106 EUR) in 1999, terwijl men voor een kind in
Marokko slechts 771 BEF (ongeveer 19 EUR) kreeg en een kind in Turkije 1.736 BEF
(43,3 EUR).

5. VERDRAGEN

In de volgende paragrafen ga ik dieper in op het verdragsrechtelijke luik van het kin-
derbijslagstelsel, daar de gesloten verdragen het beeld over de invloed van immigra-
tie op de open structuur van de welvaartstaat vervolledigen. De verdragen vormden
een socialebeschermingslaag boven op de nationale sociale wetgeving. Zij droegen
tevens bij tot het internationale en territoriale aspect van de welvaartsstaat. Aan de
andere kant bevestigden zij echter de bestaande ‘club’ van ‘broederlijke staten’ die
een bevoorrechte sociaalrechtelijke status voor elkaars burgers waarborgden.
Zoals bij ongeveer alle regelingen voor sociale zekerheid en bijstand begonnen de
landen bilaterale en multilaterale verdragen te sluiten om een gelijke behandeling
van hun burgers te verkrijgen.

5.1. ALGEMENE BILATERALE VERDRAGEN
In de jaren die volgden op de invoering van de kinderbijslagregeling, sloot België een
aantal bilaterale verdragen met verschillende landen over vele takken van de sociale
zekerheid, waaronder de kinderbijslag. Deze algemene bilaterale verdragen bevestig-
den het principe van lex loci laboris (het werklandbeginsel) en van niet-discrimina-
tie tussen de inwoners van beide landen. Voor de kinderbijslag stond in de verdra-
gen dat burgers van beide landen onder dezelfde voorwaarden konden genieten van
de kinderbijslag als de eigen inwoners. Zoals vermeld in de voorgaande bijdrage
over arbeidsongevallen werden, tot aan de jaren vijftig, enkel verdragen gesloten
met de gevestigde Club van Europa: Nederland (1947) (74) (75), Frankrijk (1948)

(73) Bron cijfers: Rijksdienst voor Kinderbijslag.
(74) Wet van 2 juni 1949 tot goedkeuring der Overeenkomst tussen België en Nederland betreffende
de toepassing van de wetgeving van de twee landen op het vlak van sociale zekerheid, ondertekend
te Den Haag op 29 augustus 1947, B.S., 10 augustus 1949.
(75) Met Nederland werden verschillende overeenkomsten ondertekend (1957, 1961 en 1964) ter
uitvoering van de toepassing van de kinderbijslag voor de sociale zekerheid (om accumulaties te ver-
mijden, administratie problemen te voorkomen, etc.) Akkoord inzake kinderbijslag en kraamgeld ter
uitvoering van het tussen België en Nederland gesloten verdrag betreffende de toepassing der weder-
zijdse wetgeving op het punt der sociale verzekering, B.S., 4 maart 1964.
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(76), Italië (1948) (77), Luxemburg (1949) (78). Joegoslavië (1954) (79), San Marino
(1955) (80), Spanje (1956) (81), VK (1957) (82), Duitsland (1958) (83), Polen
(1967) (84), Portugal (1970) (85), Zwitserland (1975) (86), Oostenrijk (1977) (87),

(76) Wet van 2 juni 1949 tot goedkeuring des Algemene Overeenkomst tussen België en Frankrijk,
B.S., 29 juli 1949 (zie supra). Met Frankrijk werden opeenvolgende overeenkomsten ondertekend die
de specifieke bepalingen voor de bijslagen moesten regelen. Bv. Protocol tussen de Regering van het
Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek betreffende de pre- en post-natale bijsla-
gen van de Franse wetgeving en het kraamgeld van de Belgische regeling voor de gezinsbijslag (B.S.,
5 juni 1984): gezinnen (Franse of Belgische) die in Frankrijk verblijven en in België werken, genieten
van pre- en post-natale bijslagen van de Franse wetgeving die betaald worden door het land van
tewerkstelling (België), en vice versa voor het Belgische kraamgeld.
(77) Wet van 2 juni 1949 tot goedkeuring der Overeenkomst betreffende de Sociale Verzekeringen
tussen België en Italië, ondertekend op 30 april 1948, te Brussel, B.S., 14 augustus 1949.
(78) Wet van 23 maart 1951 houdende de goedkeuring van de Algemene Conventie tussen België en
het Groothertogdom Luxemburg over de Sociale Zekerheid en de Bijkomende Overeenkomst over
het sociaal regime van toepassing op arbeiders in de mijnen en ondergrondse steengroeven, onderte-
kend te Luxemburg op 3 december 1949, B.S., 5 april 1951.
(79) Wet van 4 juli 1956 houdende goedkeuring van het verdrag tussen België en Joegoslavië betreffen-
de de sociale zekerheid, ondertekend op 1 november 1954, te Beograd, B.S., 1 september 1956.
(80) Wet van 4 juli 1956 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk
België en de Republiek San Marino, ten einde de toepassing van de Belgische wetgeving inzake socia-
le zekerheid en de Sanmarinaanse wetgeving inzake sociale zekerheid en kinderbijslag op de onder-
danen van beide landen te ordenen, ondertekend op 22 april 1955, te Brussel, B.S., 6 oktober 1956.
(81) Wet van 12 maart 1958 houdende goedkeuring van het Verdrag tussen België en Spanje,
betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel, op 28 november 1956, B.S., 18 mei 1958.
(82) Wet van 15 april 1958 houdende goedkeuring van het verdrag betreffende de sociale zekerheid
tussen Zijne Majesteit de Koning der Belgen en Hare Majesteit de Koningin van het Verenigd Konink-
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en van Hare Overige Koninkrijken en Gebiedsdelen,
Hoofd van het Commonwealth, en van het protocol betreffende de prestaties in natura, ondertekend
op 20 mei 1957, te Brussel, B.S., 31 mei 1958.
(83) Wet van 21 januari 1963 houdende goedkeuring van volgende internationale akten: a) Algemeen
Verdrag betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Bondsrepubliek Duits-
land, ondertekend op 7 december 1957, te Bonn, B.S., 21 februari 1964.
(84) Wet van 1 april 1967 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk
België en de Volksrepubliek Polen, betreffende de sociale zekerheid, ondertekend te Brussel, op 26
november 1965, B.S., 19 augustus 1967.
(85) Wet van 27 maart 1972 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de socia-
le zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Portugal en van het Bijgevoegd Protocol,
ondertekend te Lissabon op 14 september 1970, B.S., 16 maart 1973.
(86) Wet van 18 februari 1977 houdende goedkeuring van het Verdrag betreffende de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en de Zwitserse Bondsstaat, en van het Slotprotocol, ondertekend
te Bern op 24 september 1975, B.S., 13 mei 1977.
(87) Wet van 9 augustus 1978 houdende goedkeuring van de Overeenkomst over de sociale zeker-
heid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oostenrijk, en van het Slotprotocol, ondertekend
te Brussel op 4 april 1977, B.S., 1 december 1978.

559

IMMIGRANTEN EN DE SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIE – HET VOORBEELD VAN DE KINDERBIJSLAGREGELING



Turkije (1968) (88), Tunesië (1975) (89), Marokko (1968) (90), Algerije (1968) (91)
(behalve met Griekenland: geen bepalingen). Er werd voorts bepaald dat de vereiste
werkduur om recht te hebben op kinderbijslag voor beide landen in aanmerking
zou genomen worden en samengeteld zou worden. Bovendien stond in de Bijlagen
van het Belgisch-Franse verdrag dat het verdrag ook van toepassing zou zijn op de Pool-
se werknemers en op vluchtelingen die zowel in België en Frankrijk gewerkt hadden.
Voor Nederland, Luxemburg (92), Italië, Portugal, Zwitserland, Oostenrijk, Turkije,
Tunesië en Marokko stond uitdrukkelijk vermeld dat voor de kinderen van immigran-
ten die opgevoed werden in het thuisland, nog steeds kinderbijslag betaald zou wor-
den, met uitzondering van verhoogde of speciale uitkeringen. De uitbetaling zou stop-
gezet worden na het overlijden van de arbeider of bij zijn vertrek uit het gastland (art.
20) (behalve voor Zwitserland, waar het verdrag garandeert dat de toelagen doorlo-
pen voor de kinderen van gepensioneerde arbeiders en wezen (art. 33)) (93).

.
Wat Turkije, Tunesië en Marokko betreft, echter, stelden de verdragen dat er een
administratieve overeenkomst opgesteld zou worden om de verschillende catego-
rieën betoelaagde kinderen te bepalen, alsook de voorwaarden om in aanmerking te
komen, de omvang van de uitbetaling en voor hoe lang de toelagen toegekend zou-
den worden (art. 29). Het verdrag met Algerije bepaalde dat enkel ondergrondse
mijnwerkers van wie de kinderen in Algerije verbleven, aanspraak konden maken op

(88) Wet van 26 februari 1968 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag tussen het Konink-
rijk België en de Republiek Turkije betreffende de Sociale Zekerheid, ondertekend te Brussel op 4 juli
1966, B.S., 10 april 1966. Zie ook: Wet van 2 februari 1981 houdende goedkeuring van het Verdrag,
ondertekend te Brussel op 13 december 1978, tot herziening van het Algemeen Verdrag tussen het
Koninkrijk België en de Republiek Turkije, betreffende de sociale zekerheid ondertekend te Brussel
op 4 juli 1966, B.S., 19 juni 1981.
(89) Wet van 4 augustus 1976 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de
sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië, en van het Protocol, onder-
tekend te Tunis op 29 januari 1975, B.S., 23 oktober 1976.
(90) Wet van 20 juli 1970 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko, ondertekend te Rabat op 24 juni
1968, B.S., 25 juni 1971.
(91) Wet van 3 juli 1969 houdende goedkeuring van het Algemeen Verdrag betreffende de sociale
zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Democratische Volksrepubliek Algerije, en van het bij-
gevoegd Protocol, ondertekend te Brussel op 27 februari 1968, B.S., 25 oktober 1969.
(92) Met Luxemburg werd in 1963 een overeenkomst ondertekend zodat de burgers konden genie-
ten van elkaars systeem voor kraamgeld. (Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groot-
hertogdom Luxemburg, betreffende de toekenning van het kraamgeld waarin voorzien wordt door
de wetgeving inzake kinderbijslag, ondertekend op 10 september 1963, B.S., 19 november 1965).
(93) Het verdrag met de Verenigde Staten bevat geen specifieke bepalingen voor kinderbijslag (enkel
van toepassing in België), maar het is opgenomen in het verdrag. Het verdrag stelt dat de verzekerde
periodes opgeteld worden, maar dat men dit in België pas doet als de werknemer gedurende 18 ver-
zekerde maanden gewerkt heeft.
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de Belgische kinderbijslag voor ondergrondse mijnwerkers (art. 28), hetgeen
bepaald zou worden via een administratieve overeenkomst. De andere arbeiders van
wie de kinderen in Algerije bleven, zouden kinderbijslag krijgen op basis van de
Algerijnse wetgeving (en vice versa voor de Belgen).

5.2. ALGEMENE MULTILATERALE VERDRAGEN OVER SOCIALE ZEKERHEID
In de jaren vijftig ving de Raad van Europa aan met het opstellen van multilaterale
verdragen over sociale thema’s. De kinderbijslagen werden opgenomen in de ‘Euro-
pese Interim-Overeenkomst betreffende Sociale Zekerheid, Met Uitsluiting van de
Regelingen voor Ouderdom, Invaliditeit en Overlijden’, ondertekend in 1953 en van
kracht in België in mei 1957 (94). Het verdrag omvatte alle wetgeving inzake sociale
zekerheid op het vlak van ziekte, moederschap, overlijden, arbeidsongevallen,
werkloosheid en kinderbijslag. Het verdrag bepaalde ook dat de burgers van de
ondertekenende landen recht hadden op deze uitkeringen onder dezelfde voorwaar-
den als de burgers van iedere andere ondertekende partij.
In 1964 voerde de Raad van Europa een ‘Europese Code Sociale Zekerheid’ in, die
onder meer bepaalde dat lidstaten zouden “pogen een speciaal instrument in het
leven te roepen met betrekking tot de sociale zekerheid van vreemdelingen en
immigranten, met name met betrekking tot de gelijke behandeling in vergelijking
met eigen burgers en het behoud van verworven rechten en rechten die men aan
het verwerven is (art. 73)”. Deze poging werd de Europese Conventie over Sociale
Zekerheid, ondertekend in 1972, die van kracht werd in België in 1986 (95). Deze
conventie verving de bilaterale verdragen inzake sociale zekerheid, alsook de hier-
boven vermelde interim-overeenkomst en verzekerde gelijke behandeling.

5.3. DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP
Ten slotte en zoals bekend heeft de Europese Economische Gemeenschap (de latere
EU) wetgeving ingevoerd om de socialezekerheidssystemen van de lidstaten te coör-
dineren. We zullen niet verder ingaan op dit welbekende thema, maar geven wel
aan dat de wetgeving van de Europese Economische Gemeenschap natuurlijk ook
van toepassing is op de kinderbijslagen.

(94) Europese interimovereenkomst over sociale zekerheid, behalve regelingen voor ouderen, inva-
liden en nabestaanden en bijbehorend protocol, Parijs, 11 december 1953.
(95) Europese Conventie over Sociale Zekerheid, Parijs, 14 december 1972; van kracht op 1 maart
1977. Het betrof de volgende thema’s: ziekte- en moederschapsuitkeringen; invaliditeitsuitkeringen;
ouderdomspensioenen; uitkeringen voor beroepsongevallen en -ziekten; overlevingspensioen; uitke-
ringen voor beroepsongevallen en -ziekten; uitkeringen bij overlijdens; werkloosheidsuitkeringen;
gezinsuitkeringen.
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6. CONCLUSIE

In dit artikel werd onderzocht hoe de Belgische wetgever omging met de aanwezig-
heid van immigranten bij de invoering van het kinderbijslagstelsel voor werkne-
mers. Net zoals het geval was bij de arbeidsongevallen, toont de studie van de ont-
staansgeschiedenis van het kinderbijslagstelsel aan dat met de aanwezigheid van
immigranten op het territorium expliciet rekening werd gehouden. De dynamiek
van het werk in het parlement resulteerde echter niet onmiddellijk in de opname
van immigranten in het personeel toepassingsgebied.

Het oorspronkelijke wetsontwerp stelde wel voor om de immigranten – na één jaar
verblijf – op te nemen in het personeel toepassingsgebied van het kinderbijslagstel-
sel. De regering had hiermee pro-natalistische bedoelingen. Immigranten met grote
gezinnen waren welkom om de demografische achteruitgang te helpen stuiten.
Behalve de Vlaams-nationalist Hermans, die uitdrukking gaf aan zijn xenofobie, had
geen enkele parlementaire fractie daar een bezwaar tegen. Echter, vanwege de spe-
cifieke belangen die België had in Frankrijk, is de dynamiek van het parlementaire
debat gewijzigd. Zoals het geval was bij het debat rond de arbeidsongevallenrege-
ling, speelde Belgiës nood om te bouwen aan haar ‘internationale welvaartsstaatrela-
ties’ een belangrijke rol. Deze werden echter zodanig gericht op de noodzaak om
goede relaties met Frankrijk op te bouwen wegens het grote aantal Belgische arbei-
ders tewerkgesteld in Frankrijk, dat het debat helemaal werd weggetrokken van
immigranten in het algemeen en zich richtte op Franse pendelaars (die niet in het
initiële wetsontwerp pasten).
Om zich van een bevoorrechte relatie met Frankrijk te verzekeren werd afgestapt van
een algemene insluiting van immigranten, en zou men met bilaterale wederkerig-
heidsverdragen de zaken regelen. Het feit dat de algemene inclusie van immigranten
hier en daar nog werd verdedigd met vooral ‘humanitaire’ argumenten, kon het tij
niet keren. Deze verschuiving van positie ging gepaard met een expliciete hiërarchise-
ring van de immigranten, waarbij de betrouwbare en controleerbare ‘nabije’ immi-
grant in contrast stond met de ‘oncontroleerbare’ immigrant uit ‘exotische landen’.

Het resultaat was een wet waarin enkel de Belgische burgers opgenomen waren,
met een vrijwillige opname van immigranten door de verrekenkassen. Niettegen-
staande deze initiële uitsluiting, werden immigranten opgenomen via ‘alternatieve
routes’. Bijgevolg genoten immigranten kinderbijslagen in de praktijk. Deze situatie
werd ten slotte geformaliseerd in 1957. In dat jaar werd de kinderbijslagregeling
officieel ‘nationaliteitneutraal’. Het territorialiteitsprincipe dat de basis was gewor-
den van het personeel toepassingsgebied van de sociale zekerheid, werd bij deze
ook bevestigd in het kinderbijslagstelsel. Zoals in de andere takken van de sociale
zekerheid het geval is, is het kinderbijslagstelsel van toepassing op de persoon die
met een werkgever door een arbeidsovereenkomst verbonden is – dus los van enig
nationaliteitsprincipe (96).

(96) Alsook personen die in het buitenland tewerkgesteld zijn voor deze werkgevers, maar onderhevig
blijven aan de Belgische sociale zekerheid overeenkomstig de internationale verdragen en regelgeving
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Als we deze observaties plaatsen naast de ontwikkelingen in andere socialezeker-
heidstakken, kunnen we concluderen dat immigranten een belangrijke rol gespeeld
hebben in de ontwikkeling van het personeel toepassingsgebied van de sociale
zekerheid. Er is nog vrijwel geen onderzoek gedaan naar de oorsprong van het terri-
torialiteitsprincipe in de sociale zekerheid. Er wordt meestal verondersteld dat de
‘techniek’ van de sociale zekerheid – namelijk het betalen van sociale bijdragen
door zowel de werkgever als werknemer – de voornaamste reden is. Een grondigere
studie van de historische ontwikkeling van de sociale wetgeving in België leert ons
echter dat de aanwezigheid van immigranten een sterke invloed heeft uitgeoefend
op de ontwikkeling van het territorialiteitsprincipe. Hun aanwezigheid, in dezelfde
werkplaatsen als de Belgische arbeiders, maar ook de aanwezigheid van Belgische
arbeiders in het buitenland die sociale bescherming nodig hadden in het gastland,
alsook de economische en andere bovenvermelde belangen met betrekking tot
immigranten speelden een belangrijke rol bij de definiëring en evolutie van het per-
sonele toepassingsgebied van de socialezekerheidstakken.

(Vertaling)
____________
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DE BELGISCHE SOCIALE ZEKERHEID: MATIGE 
EN VOOR VERBETERING VATBARE PRESTATIES

DOOR BERNADETTE ADNET

Eerste adviseur, Sociale Académie, Verbond van Belgische Ondernemingen

De Belgische sociale zekerheid werd lange tijd beschouwd als een van de beste. De
middelen die erin worden geïnvesteerd, zijn aanzienlijk: het gaat om het grootste
budget op het vlak van de federale begroting. Daarom is het van het grootste belang
– en dan vooral nu de vergrijzing van de bevolking de druk op de uitgaven nog zal
verhogen – dat we nagaan of de resultaten inzake sociale verzekering en bescher-
ming ook tot de topgroep blijven behoren.

INLEIDING

De Belgische socialezekerheidsstelsels waren in 2007 goed voor 23,7% van het bbp.
Drie grote beroepsstelsels kunnen worden onderscheiden: het socialezekerheids-
stelsel van de werknemers, het stelsel van de zelfstandigen en het stelsel van de
ambtenaren (overheidspensioenen). Het werknemersstelsel krijgt hier al onze aan-
dacht (16,6% van het bbp) (1).

De socialezekerheidsbijdragen zijn in 2007 goed voor nagenoeg 11% van het bbp
(2); ze worden door de werkgever gestort en zijn onderverdeeld in werkgeversbij-
dragen en persoonlijke bijdragen. Ze illustreren het engagement dat de werkgevers
zijn aangegaan toen de sociale zekerheid werd opgericht, om de collectieve verze-
keringsdekking van de werknemers te garanderen. Het gaat met andere woorden
om socialeverzekeringspremies. Ook andere landen opteerden voor dit model:
Frankrijk, Duitsland, Nederland gedeeltelijk, Luxemburg en Oostenrijk. Deze landen
van Continentaal-Europa behoren tot de groep van de corporatistisch-conservatieve
landen, dat wil zeggen dat ze een sociale verzekering hebben die per beroepscate-
gorie is ontwikkeld en georganiseerd en steunt op paritair overleg; de sociale part-
ners zijn in grote mate en institutioneel betrokken (3). In België wordt de sociale

(1) Eigen berekeningen gebaseerd op het Vademecum van de financiële en statistische gevens over de
sociale bescherming in België – Periode 2002-2008, FOD Sociale Zekerheid, Brussel, pp. 12-13, 2008.
(2) Idem.
(3) Zie Bea Cantillon, Poverty Effects of Social Protection, september 2006.
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zekerheid medebeheerd door de representatieve organisaties van de werkgevers, de
representatieve organisaties van de werknemers en de vertegenwoordigers van de
regering.

In deze bijdrage geven we in het eerste gedeelte een overzicht van de globale finan-
ciering van de sociale zekerheid: wie financiert en hoe is de financiering van de
sociale zekerheid geëvolueerd? Het tweede deel is een poging om de prestatie-indi-
catoren van de sociale zekerheid te vergaren: welke resultaten zijn goed, rekening
houdende met de geïnvesteerde bedragen? Wordt ons geld goed uitgegeven? In het
derde deel worden de conclusies getrokken en worden enkele hervormingen
besproken die op de agenda zouden moeten worden geplaatst.

1. DE FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: EVOLUTIE

De sociale bijdragen vormen de voornaamste financieringsbron. Tussen het begin
van de jaren tachtig tot het einde van de jaren negentig stegen deze overigens aan-
zienlijk: volledige afschaffing van het plafond van de bijdragen in 1982, invoering
van de loonmatigingsbijdrage (oorspronkelijk stemde deze overeen met de drie
indexsprongen die de werknemers niet hadden gekregen; sindsdien wordt deze bij-
drage beschouwd als een werkgeversbijdrage), oprichting van de bijzondere bijdra-
ge sociale zekerheid en andere (bijdragen op de groepsverzekeringspremies, bijdra-
gen voor bedrijfswagens, enz.). Op het einde van de jaren negentig diende de Belgi-
sche economie absoluut een nieuwe impuls te krijgen en er werd een programma
voor structurele vermindering van de socialezekerheidsbijdragen doorgevoerd; dit
programma corrigeert de toenemende parafiscale druk, maar ligt toch nog hoger
dan de geregistreerde stijgingen.

Rekening houdende met de socialebijdragenverminderingen (6 miljard EUR) wordt
nu 36 miljard EUR gestort aan de RSZ en via het globaal financieel beheer herver-
deeld over de verschillende takken van de sociale zekerheid (pensioenen, gezond-
heidszorg, ziekte-invaliditeit, kinderbijslag, werkloosheid, brugpensioen, tijdskre-
diet, arbeidsongevallen en beroepsziekten).
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FIGUUR 1: HET GLOBAAL FINANCIEEL BEHEER VAN DE  SOCIALE ZEKERHEID VAN DE WERKNE-
MERS – 2007

Bron: Vade Mecum, Brussel, pagina’s 21 en 50, 2008.

De sociale zekerheid wordt niet alleen door de sociale bijdragen gefinancierd. De
belastingontvangsten die naar de sociale zekerheid worden overgeheveld, vertegen-
woordigen een niet-verwaarloosbaar aandeel van de financiering en dat aandeel zal
in de toekomst nog groter worden, gezien de hervorming in 2008 van de financie-
ring van de gezondheidszorg.
De onderstaande grafiek illustreert de grote ontwikkelingen:

GRAFIEK 1: FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: AANDEEL VAN DE VERSCHILLENDE
INKOMSTEN

Bron: NBB, Vade Mecum van de sociale zekerheid, 2008.
*Belastingontvangsten: klassieke tegemoetkoming van de Federale staat in de sociale zekerheid en alternatieve
financiering, met inbegrip van het nieuwe financieringsmechanisme voor de gezondheidszorg.
De sociale bijdragen vormen de voornaamste financieringsbron van de sociale zekerheid. Toch is er sinds 2005 een
evolutie aan de gang en alle belastingplichtigen dragen in steeds grotere mate bij tot de dekking van de uitgaven
voor sociale zekerheid.
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Tot het begin van de jaren tachtig dekte de Federale Staat automatisch het tekort
van de sociale zekerheid; de tegemoetkoming werd geplafonneerd op 42% van de
totale ontvangsten. Het tekort van de overheidsfinanciën moest echter absoluut
worden weggewerkt en tot in 1993 stortte de Federale Staat een vast nominaal
bedrag in de begroting van de sociale zekerheid. In 1993 werd de alternatieve finan-
ciering ingevoerd, een nieuwe financieringstechniek die sindsdien volop in ontwik-
keling is. De alternatieve financiering wordt niet beschouwd als een uitgave voor de
Federale Staat (zoals het geval is voor de klassieke tegemoetkoming van de staat),
maar als een voorheffing op de inkomsten en dus voornamelijk op de belastingen
van de Federale Staat. Deze voorheffing, die alsmaar groter wordt, verengt elk jaar
de speelruimte van de Federale Staat.

In dit verband is het van belang een laatste punt van de financiering van de sociale
zekerheid aan te halen: de financiering van de gezondheidszorg. Sinds 2008 wordt
de gezondheidszorg beperkt gefinancierd door het globaal beheer en steeds meer
door de alternatieve financiering. Met deze hervorming wil men de verantwoorde-
lijkheid voor de financiering van de groeinorm van de gezondheidszorg overhevelen
naar de Federale Staat volgens het principe: wie beslist, betaalt. Geleidelijk aan
wordt een universele financiering ingevoerd: alle belastingplichtigen dragen bij tot
de financiering van de universele ziekteverzekering, dat wil zeggen, die zich tot alle
Belgische burgers richt en niet alleen tot een bepaalde beroepsgroep.
Het gevaar van deze hervorming bestaat echter hierin dat de Federale Staat op ter-
mijn in een onhoudbare begrotingssituatie terechtkomt – situatie die nu reeds zeer
precair is – gezien het enorme financiële gewicht van de gezondheidszorg. 

2. DE UITGAVEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID: WERDEN DE DOELSTELLINGEN
GEHAALD?

De sociale zekerheid heeft in hoofdzaak twee doelstellingen:
� een gepaste financiële dekking garanderen (dat wil zeggen: die volstaat ten

opzichte van de levensstandaard) indien zich een risico voordoet, zoals ziekte,
werkloosheid en pensionering;

� armoede bestrijden: een dekking verstrekken die de werknemers in staat stelt om
op decente wijze te leven (boven de armoededrempel) door een tegemoetkoming
in termen van vervangingsinkomens of door een dekking van de kosten die zich
kunnen voordoen (kosten voor de kinderen, kosten voor gezondheidszorg).

De sociale zekerheid vervult deze opdrachten niet correct; Professor Bea Cantillon
velt het volgende oordeel: “België maakt nog steeds deel uit van de groep van lan-
den die niet alleen een hoog welvaartsniveau hebben, maar ook een relatief laag
armoedecijfer en een vrij rechtvaardige welvaartsspreiding. Maar binnen deze groep

(4) Cantillon, B., Marx, I., Rottiers, S. en Van Rie, T., Een vergelijking van België binnen de Europese
kopgroep: postremus inter pares, Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 3, pp. 659-696.
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is België afgezwakt tot een land met middelmatige en zelfs zwakke prestaties. Vroe-
ger presteerden wij beter dan onze rechtstreekse buren – Duitsland, Frankrijk en
Nederland – wat nu niet langer het geval is.” (4)

Om deze stellingen te verduidelijken kunnen verschillende factoren onder de loep
worden genomen:
� armoede: socialezekerheidsuitgaven en armoedecijfer;
� verzekering: enkele vervangingsratio’s;
� pensioen: evaluatie van het armoedecijfer en de vervangingsratio;
� gezondheidszorg: verschillende prestatie-indicatoren;
� werkgelegenheidsgraad, werkloosheidscijfer, armoedecijfer en werkloosheidsvallen;
� kinderbijslag en kosten voor het kind.

2.1. ARMOEDE: UITGAVEN VOOR SOCIALE BESCHERMING EN ARMOEDECIJFER
Armoede is een relatief begrip en wordt gedefinieerd in verhouding tot het algemene
welvaartsniveau van een land op een bepaald ogenblik in de tijd. De definitie, die op
Europees niveau algemeen wordt aanvaard, houdt verband met de inkomens-
verdeling en is gebaseerd op een drempel bepaald op 60% van het mediaan
nationaal equivalent inkomen (5). Uit het onderzoek naar de bestaansmiddelen van
2005 (EU-SILC 2006) blijkt dat de armoededrempel voor een alleenstaande in België 860
EUR per maand bedraagt (1.805 EUR voor twee volwassenen en twee kinderen).
De onderstaande grafiek legt een verband tussen het armoedecijfer en het aandeel
van de uitgaven voor sociale bescherming in het bbp, in de Europese landen. Dit
verband wordt immers statistisch gecontroleerd: geen enkel Europees land is erin
geslaagd om een relatief laag armoedecijfer te hebben als ook de uitgaven voor
sociale zekerheid relatief laag zijn (6).

(5) Het gaat om het beschikbaar inkomen van een huishouden naargelang van de grootte van het
huishouden; de mediaan wordt gekozen als referentie omdat, in tegenstelling tot het gemiddelde, de
mediaan niet wordt beïnvloed door extreme waarden, dat wil zeggen uitzonderlijk hoge of uitzon-
derlijke lage inkomens. De cijfers zijn afkomstig van een EU-SILC-onderzoek (European Union – Sta-
tistics on Income and Living Conditions).
(6) Zie Bea Cantillon, Poverty Effects of Social Protection, september 2006.
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GRAFIEK 2: UITGAVEN VOOR SOCIALE BESCHERMING EN ARMOEDECIJFER

Bron: Eurostat, SILC-EU 2006; ESSPROS 2005, uitgaven voor sociale bescherming overeenkomstig de overheidsuit-
gaven en privé-uitgaven (tweedepijlerpensioenen, gezondheidszorg, …).
Hoe hoger de uitgaven voor sociale bescherming, hoe lager het armoedecijfer. Luxemburg is een “outlier”. In België
leeft 15% van de bevolking onder de drempel van 60% van het mediaan inkomen, toch wordt 29,7% van het bbp
aan sociale bescherming besteed.

Uit de grafiek kan worden afgeleid dat de armoede in België het Europese gemiddel-
de benadert, hoewel onze uitgaven voor sociale bescherming relatief hoger liggen
dan het Europese gemiddelde. De sociale zekerheid zou dus goed presteren, maar
het kan nog altijd beter. Ofwel worden de middelen niet goed geïnvesteerd, ofwel
zou men bepaalde budgetten kunnen inperken om hetzelfde resultaat te halen.

Toch moeten we de indicator “verhouding personen die onder de 60% van het
mediaan nationaal equivalent inkomen leven”, nuanceren:
� Het is vrij opmerkelijk dat het armoedecijfer in de nieuwe lidstaten (Tsjechische

Republiek, Slovenië, Slowakije, Bulgarije) eerder laag is en zelfs onder het Belgi-
sche percentage ligt (tussen 10 en 14% tegenover 15% in België). Deze meting van
de armoede moet in werkelijkheid worden aangevuld door andere informatie-ele-
menten. Als we dus de armoededrempel nemen en de prijsverschillen wegwer-
ken, bekomen we heel wat hogere bedragen in de landen van Continentaal- en
Noord-Europa (in België, Nederland en Denemarken situeert het bedrag van de
drempel zich op ongeveer 10.000 EUR per jaar) dan in de Oost-Europese landen
(de bedragen in Slowakije of de Tsjechische Republiek liggen tussen de 4.000 en
5.000 EUR per jaar). De waarde van de armoededrempel (aangepast aan de prijs-
verschillen) geeft met andere woorden de levensstandaard van een land weer. Als

572

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2008

%
 v

an
 d

e 
be

vo
lk

in
g 

m
et

 a
rm

oe
de

ri
si

co
 –

 2
00

6

Uitgaven voor sociale bescherming in % van het bbp – 2005

Spanje Italië
Verenigd Koninkrijk

Portugal

Luxemburg
België

Finland Duitsland

Oostenrijk
Denemarken

Nederland

Frankrijk
Zweden

Griekenland



andere informatie wordt gebruikt – zoals levensverwachting, ontberingsindex (7)
of de Eurobarometer inzake de tevredenheid van de burgers, vinden we België
keer op keer terug bij de voorhoede en deelt het land zijn positie met Nederland
en Denemarken (8).

� Als we het armoedecijfer omschrijven als het percentage personen dat onder de
50% (in plaats van 60%) van het beschikbaar mediaan inkomen leeft, dan beko-
men we in België een heel andere score, namelijk 8% (in plaats van 15%) (9).

2.2. VERZEKERING: ENKELE VERVANGINGSRATIO’S
Om de verzekeringsgraad van de sociale uitkeringen te meten, wordt de vervan-
gingsratio gebruikt. Dit is de verhouding tussen, enerzijds, de uitkering en, ander-
zijds, het laatste loon of het gemiddelde loon van een individu met bepaalde ken-
merken (loonniveau, anciënniteit).

De OESO (10) publiceert regelmatig een aantal indicatoren voor de pensioenstelsels.
De recentste publicatie is een actualisering van de bruto- en nettovervangingsratio.
De vervangingsratio is de verhouding tussen het pensioen en het loon van het indi-
vidu. Voor de netto ratio wordt rekening gehouden met de belastingen en sociale
bijdragen die op het pensioen en het loon worden afgehouden; deze ratio geeft een
beeld van de “op zak”-situatie van de betrokkene ten opzichte van zijn loon. Het is
een indicator voor de rol van de verzekering in een pensioenstelsel: de mate waarin
het pensioenstelsel de vroegere levensstandaard behoudt. Er wordt met verschillen-
de loonniveaus rekening gehouden: het gemiddelde loon (11) en een veelvoud daar-
van (0,5, 0,75, 1,5 en 2 keer het gemiddelde loon). Het gaat om de gemiddelde
inkomsten van het individu tijdens zijn actieve leven.

De nettovervangingsratio’s staan weergegeven in de onderstaande tabel en grafiek.

(7) Ontberingsindex berekend door de Europese Stichting voor de verbetering van de levens- en
arbeidsvoorwaarden, 2004.
(8) Idem 4.
(9) Zie Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, juni 2008.
(10) Pensions at a Glance: Public Policies across OECD Countries, editie 2007.
(11) Nieuwe definitie die de volledige economie dekt en niet langer alleen de doorsneearbeider in de
industrie.

573

DE BELGISCHE SOCIALE ZEKERHEID: MATIGE EN VOOR VERBETERING VATBARE PRESTATIES



TABEL 1: NETTOVERVANGINGSRATIO – VOOR ENKELE EUROPESE LANDEN – WETTELIJKE PEN-
SIOENEN EN VERPLICHTE PENSIOENEN

Bron: Pension at a Glance, OESO, 2007.
* Situatie van de werknemer zonder aanvullend pensioen.
** Met de verplichte aanvullende pensioenen.
*** Met de minimale pensioenmechanismen zonder aanvullende privépensioenen.

GRAFIEK 3: NETTOVERVANGINGSRATIO – VOOR ENKELE EUROPESE LANDEN – WETTELIJKE PEN-
SIOENEN EN VERPLICHTE PENSIOENEN

Bron: Pension at a Glance, OESO, 2007.
Het Belgische pensioenstelsel vertoont een lage vervangingsratio. Zodra het loon het gemiddelde loonniveau over-
schrijdt, evolueert de netto ratio (dat wil zeggen zonder belastingen en bijdragen) al snel naar de 50% of zelfs min-
der. Een daling met de helft van de levensstandaard bij de overstap van het actieve leven naar het pensioen is moei-
lijk te verzoenen met de huidige behoeften van de gepensioneerden. In Nederland is de tweede pijler, ondertussen
al een hele tijd een traditie, nagenoeg verplicht voor alle werknemers en hij garandeert een haast volledig behoud
van de levensstandaard.574
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Zweden** 66,2 81,4 64,0 73,9 

Groot-Brittannië***  45,4 66,1 41,1 24,0 
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Voor België werden enkele vervangingsratio’s – werkloosheid, brugpensioen en
invaliditeit – eveneens berekend in het kader van het verslag van de Hogere Raad
voor de Werkgelegenheid 2004.

TABEL 2: NETTOVERVANGINGSRATIO – HET SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL VAN DE WERKNEMERS –
SITUATIE VOOR DE ALLEENSTAANDEN

Bron: verslag van de Hogere Raad voor de Werkgelegenheid van 2004, p. 161.
We stellen vast dat de werknemer die het minimumloon verdient, nog goed is beschermd door de sociale zekerheid.
Boven het gemiddelde loon is de bescherming beperkt, door het berekeningsplafond van de sociale uitkeringen.

Voor de lonen die hoger liggen dan het gemiddelde loon, is de functie van sociale-
zekerheidsverzekering zo goed als verdwenen, terwijl het socialezekerheidsstelsel
gefinancierd blijft door de bijdragen (sociale premies) geïnd op het totale loon.
Sinds 2004 (Ministerraad van Oostende) stellen we vast dat er een tendens is om de
berekeningsplafonds voor de sociale uitkeringen te verhogen. 

Op 1 januari 2008 zijn dit de grensbedragen:

GRAFIEK 4: DE GRENSBEDRAGEN VAN DE SOCIALE ZEKERHEID – MAANDELIJKS BEDRAG OP
1 JANUARI 2008

Bron: VBO, rondschrijven over de socialezekerheidsprestaties.
* De vervangingsinkomens worden berekend op basis van het geplafonneerde brutoloon: wat dit grensbedrag over-
schrijdt, wordt dus niet opgenomen in de berekening van het vervangingsinkomen.

Afhankelijk van de takken van de sociale zekerheid en om werkloosheidsvallen te
vermijden blijven ze echter relatief laag.
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Loonniveau Minimumloon Gemiddeld loon Dubbel van het 
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Werkloosheid 89 66 39 
Brugpensioen 84 70 43 

Invaliditeit 84 75 45 
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2.3. PENSIOEN: EVALUATIE VAN DE VERVANGINGSRATIO EN HET ARMOEDECIJFER 
In punt 2 hierboven hebben we gezien dat de verzekeringsgraad van het Belgische
pensioenstelsel niet echt hoog ligt. Daaruit rijst de vraag: zijn we van het verzeke-
ringsprincipe van het wettelijk pensioen afgestapt om de kleinere pensioenen te
verhogen en de basispensioenen te bevoordelen?

Om deze vraag te beantwoorden worden de waarnemingen inzake de armoedecij-
fers gedetailleerd volgens een aantal factoren (leeftijd, statuut, geslacht, enz.) en
wordt een statistiek van het armoedecijfer bij de gepensioneerden opgemaakt.

TABEL 3: ARMOEDECIJFER BIJ DE GEPENSIONEERDEN – ARMOEDEDREMPELS = 60% VAN HET
EQUIVALENT MEDIAAN BESCHIKBAAR INKOMEN

Bron: EU-SILC 2006 (inkomens 2005).
België heeft bij de ouderen een relatief hoog armoedecijfer, dat het Nederlandse armoedecijfer ruimschoots over-
schrijdt. Het forfaitaire basispensioen dat aan alle 65-plussers wordt toegekend, en het goed ontwikkelde aanvul-
lend pensioen maken dat Nederland bij de top van het klassement behoort (laag armoedecijfer bij de gepensio-
neerden; gegarandeerde handhaving van de levensstandaard bij de overstap naar het pensioen) (12).

Het armoedecijfer van de gepensioneerden moet enigszins worden gerelativeerd,
want bij het inkomen wordt geen rekening gehouden met het feit eigenaar te zijn
van zijn woning. In België is 80% van de 65-plussers eigenaar van zijn woning (13).
Deze woningen zijn in een derde van de gevallen echter schamel (er ontbreekt min-
stens één comfortelement: stromend warm water, bad of douche, toiletten).

Als we de statistieken voor de betalingen van de pensioenen bekijken, stellen we
vast dat in België heel wat kleine pensioenen worden uitbetaald. Het pensioenkadas-
ter bevat alle lopende pensioenbetalingen. Volgens deze statistiek heeft 60% van de
gepensioneerden een maandelijks pensioen van minder dan 1.000 EUR; het gemid-
delde bedraagt 938,50 EUR.

De onderstaande tabel op basis van deze gegevens geeft een globaal beeld van de
pensioenen van alle wettelijke pensioenstelsels samen (werknemers, zelfstandigen
en ambtenaren) en omvat ook de tweedepijlerpensioenen (14).

(12) Zie de gedetailleerde analyse in het Verslag van de Studiecommissie voor vergrijzing, juni 2008.
(13) Tegenover minder dan 50% in Nederland, bron: EU-SILC, 2006.
(14) Statistische analyse van de gegevens afkomstig uit de pensioengegevensbank van het RIZIV,
Informatieblad, 2007/2, RIZIV.
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 België Duitsland Frankrijk Nederland 

Gepensioneerden 
(bruggepensioneerden 
inbegrepen)  

20% 13% 13% 6% 



TABEL 4: GLOBAAL BEELD VAN DE PENSIOENEN VAN ALLE STELSELS – MET INBEGRIP VAN DE
TWEEDEPIJLERPENSIOENEN

Bron: Pensioenkadaster, RIZIV 2007.
Het probleem van de “kleine” pensioenen stelt zich vooral in het stelsel van de zelfstandigen. Toch trekken nage-
noeg 600.000 gepensioneerden die een loopbaan als werknemer achter de rug hebben (500.000 als we de overle-
vingspensioenen niet meerekenen), een pensioen van minder dan 1.000 EUR. Het gaat hier vooral om pensioenen
die aan vrouwen van hoge leeftijd worden betaald.

In termen van verzekeringen enerzijds en op het vlak van de strijd tegen armoede
anderzijds presteert het wettelijk pensioen met andere woorden eerder zwak. Om
het wettelijk pensioen te verbeteren, worden verschillende mogelijkheden bestu-
deerd – een verhoging van de vervangingsratio gaat noodzakelijkerwijze gepaard
met een hogere pensioenleeftijd – want de pensioenen vormen het op een na groot-
ste budget van de sociale zekerheid. Ze verhogen is alleen mogelijk wanneer ze later
in betaling kunnen worden gezet ten overstaan van de langere levensduur omdat de
betaalbaarheid van de pensioenen gegarandeerd moet blijven.

2.4. GEZONDHEIDSZORG: VERSCHILLENDE PRESTATIE-INDICATOREN
Het grootste budget van de sociale zekerheid is dat van de gezondheidszorg. Ver-
schillende indicatoren, zoals de levensverwachting, ten opzichte van de uitgaven
voor gezondheidszorg, kunnen ons helpen om te oordelen over de prestaties van
deze toch wel zeer belangrijke post van de sociale zekerheid (35% van de uitgaven
voor sociale zekerheid).
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Montants Nombre % 

- 500,00 EUR 

500,00 EUR > 1.249,99 EUR 

1.250,00 EUR > 3.374,99 EUR 

3.375,00 EUR > 5.749,00 EUR 

+5.750,00 EUR 

661.332 

1.205.534 

591.301 

27.465 

1.559 

26,59 

48,47 

23,77 

1,10 

0,06 

 2.487.191 100,00 

Bedragen Aantal



In 2006 bekleedde België volgens de recentste statistieken van de OESO (15) de
derde plaats binnen de Europese Unie op het vlak van gezondheidsuitgaven in per-
centage van het bbp. Daardoor behoort België tot de landen die de nationale rijk
dom het meest aan gezondheid spenderen (10,4% van het bbp). Twee grote landen
gaan België vooraf: Frankrijk (11,1% van het bbp) en Duitsland (10,6%). Tussen
1985 en 1995 haalde België Nederland in en stak het ten slotte ook voorbij (Neder-
land: 9,2% van het bbp). In 2006 haalde het land ook Duitsland in. Op lange termijn
volgt de verhouding uitgaven/bbp een evolutie die parallel loopt met die van Frankrijk.

GRAFIEK 5a: TOTALE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG

Bron: OESO, Health Data 2008.
De uitgaven voor gezondheidszorg in % van het bbp nemen in België een steeds groter deel van het bbp in beslag:
van een gemiddelde positie is België overgestapt naar de voorhoede bij de landen die een aanzienlijk deel (meer
dan 10%) van hun nationale rijkdom aan gezondheidszorg wijden.

(15) OECD Health Data 2008, juni 2008.
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GRAFIEK 5b: TOTALE UITGAVEN VOOR GEZONDHEIDSZORG

Bron: OESO, Health Data 2008.
België volgt de evolutie van Frankrijk wat de uitgaven voor gezondheidszorg in % van het bbp betreft.
Het Franse en Belgische gezondheidszorgstelsel kunnen gemakkelijk met elkaar worden vergeleken (sociale verzeke-
ring gebaseerd op de therapeutische vrijheid en de vrijheid van de patiënt).

Worden de aan de gezondheidszorg toegekende middelen goed gebruikt? Maken de
resultaten van het Belgische gezondheidszorgstelsel dat het een van de best preste-
rende stelsels kan worden genoemd?

Steeds meer economen interesseren zich voor deze vragen. Het team van de OESO
(16) en dat van de Nationale Bank (17) hebben onderzoek verricht naar de presta-
ties van de gezondheidszorgstelsels. De OESO stelt vast dat de werkzaamheden ver-
der moeten worden uitgediept, want de prestaties van de gezondheidszorgstelsels
verklaren, blijft een hele uitdaging. Twee belangrijke punten komen uit de analyse
naar voren. Ten eerste zijn het niet de landen die het meest uitgeven, die het best
presteren; er is geen verband. Ten tweede verklaart het type van de dekking (privé
of publiek) evenmin de prestaties.
Bij de Nationale Bank werd een indicator opgesteld die op verschillende gegevens is
gebaseerd: levensverwachting, levensverwachting in goede gezondheid, sterftecij-
fer, gemiddelde wachttijd voor niet-dringende ingrepen, tevredenheid van de doel-
groep ten opzichte van het gezondheidszorgstelsel, enz. (zie tabel bij de working 

(16) Joumard, I., André, C., Nicq, C. en Chatal, O., Health Status Determinants: Lifestyle, Environ-
ment, Health Care Resources and Efficiency, ECO/WKP, 35/2008, 4 augustus 2008.
(17) Eugène, B., The Efficiency Frontier as a Method for Gauging the Performance of Public Expen-
diture: a Belgian Case Study, Working Paper Research, nr. 138, september 2008.
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paper ECO/WPP – 2008/35). Volgens deze analyse presteert België iets minder
goed. Zweden, Luxemburg en Oostenrijk zijn beter geplaatst: zo heeft Zweden een
beter resultaat met kosten die 12% lager liggen. Luxemburg heeft hetzelfde resul-
taat, maar met kosten die 20% lager liggen. De conclusie van deze studie luidt als
volgt: “All in all, Belgium seems to have opted for a more costly policy than the
European average but one that offers a better outcome.” 

De middelen voor de sociale zekerheid werden proritair toegekend aan de gezond-
heidszorg. In 1980 vertegenwoordigden ze 24% van de socialezekerheidsuitgaven,
tegenover 35% in 2007. Deze politieke keuze om de voorkeur te geven aan de
gezondheidszorgsector, heeft tot gevolg:
� enerzijds dat de pensioenen onvoldoende werden hervormd: ze worden nog

steeds berekend volgens een model dat niet aan sociaaleconomische criteria vol-
doet (komst van de vrouwen op de arbeidsmarkt met een ander type van loop-
baan dan die van de mannen, stijging van de levensverwachting, enz.). 

� anderzijds heeft ons gezondheidszorgstelsel de opeenvolgende operaties ter sane-
ring van de begroting doorstaan en een grote kwaliteit behouden. Enkele indicato-
ren tonen evenwel aan dat de ziekteverzekering met steeds terugkerende proble-
men kampt: om de drie à vier jaar krijgen de uitgaven flinke klappen (de laatste
keer in 2003-2004 met een groei – los van de inflatie – van 7%). Het aandeel dat
de patiënt in het ziekenhuis betaalt, kan zeer hoog liggen, wat als het ware een
bijkomende dekking noodzakelijk maakt.

2.5. WERKGELEGENHEIDSPERCENTAGE, WERKLOOSHEIDSCIJFER, ARMOEDECIJFER EN
WERKLOOSHEIDSVALLEN 
Volgens de statistieken van de Federale Overheidsdienst Economie (18) evolueerde
de arbeidsmarkt in 2007 in de goede richting:
� de werkgelegenheid is met 2,7% gestegen en het werkgelegenheidspercentage

bedraagt 62,0%;
� de werkloosheid is met 8% gedaald en het werkloosheidscijfer bedraagt 7,5%.

Om deze resultaten te beoordelen moeten we tevens een “benchmarking” maken
door voor elk land het werkgelegenheidspercentage en het werkloosheidscijfer te
vergelijken. De onderstaande grafiek illustreert deze vergelijking:

(18) FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, Enquête naar de
arbeidskrachten, 14 mei 2008.
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GRAFIEK 6: PRESTATIES VAN DE ARBEIDSMARKT – 2007

Bron: Eurostat, 2008.
Ook al registreerden we in 2007 voor België een positieve evolutie, toch blijven onze prestaties matig als we onze
situatie vergelijken met die van Nederland of Denemarken, waar het werkgelegenheidscijfer (respectievelijk 76% en
77,1%) beduidend hoger en het werkloosheidscijfer (respectievelijk 3,2% en 3,8%) een pak lager liggen.

Een andere indicator voor de gebrekkige doeltreffendheid van de geïnvesteerde
middelen wordt afgeleid van het verband tussen de uitgaven voor werkloosheid en
het armoedecijfer bij de werklozen.

TABEL 5: VERBAND TUSSEN DE UITGAVEN VOOR WERKLOOSHEID EN HET ARMOEDECIJFER BIJ DE
WERKLOZEN

Bron: EUROSTAT, Population and Social Conditions.
Dat er in België geen beperking wordt opgelegd voor de duur van de werkloosheidsuitkeringen – wat bijgevolg
hogere kosten met zich meebrengt dan in de landen waar wel een beperking geldt – garandeert nog niet dat het
armoedecijfer bij de werklozen relatief laag ligt.

Wie in België een baan heeft, heeft de beste garantie tegen armoede. Het armoede-
cijfer bij de beroepsbevolking is immers het laagst van heel Europa en ligt op het-
zelfde niveau als dat van Nederland, Denemarken en Finland, namelijk 4%.
Daarom is in België de strijd tegen de werkloosheidsvallen zo belangrijk. De werklo-
zen (invalide personen, bruggepensioneerde werknemers) moeten ertoe worden
aangespoord om zo snel mogelijk uit hun inactiviteit te stappen en een baan te vin-
den. De arbeidsmarkt vertoont jammer genoeg een aantal functiestoornissen (oplei- 581
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ding van de werknemers niet altijd aangepast aan de vereiste profielen; geografische
onevenwichten bij enerzijds aanbod van en anderzijds vraag naar werk; vroegtijdig
verlaten van de arbeidsmarkt, oudere werknemers, ...) die de nodige knelpunten
met zich meebrengen (lijsten van banen die niet worden ingevuld, lijsten die vooral
in Vlaanderen steeds langer worden).
Bovendien moeten de werkloosheidsuitkeringen (invaliditeitsuitkeringen) toereikend
zijn ten opzichte van de armoededrempel, maar het niveau mag ook niet te hoog liggen,
zodat het financieel gezien nog steeds interessanter is om weer aan het werk te gaan.
De onderstaande grafiek toont hoe moeilijk het is om dit evenwicht tot stand te
brengen.

GRAFIEK 7: MAANDELIJKS BUDGET VAN EEN GEZIN MET TWEE VOLWASSENEN EN TWEE KINDE-
REN, EEN INKOMEN EN EEN AANVULLENDE UITKERING VOOR DEELTIJDSE ARBEID

Bron: eigen berekeningen, rondschrijven sociale prestaties VBO, situatie op 1/1/2008.
De grafiek toont het netto maandelijkse budget van een huishouden, waarbij met de volgende veronderstellingen
rekening wordt gehouden: het gezin bestaat uit twee volwassenen en twee kinderen; het gezinshoofd is ofwel werk-
loos (twee situaties: minimum- of maximumtarief), werknemer (twee situaties: hij heeft een minimuminkomen of het
gemiddelde inkomen van een arbeider), invalide (twee situaties: minimum- of maximumtarief); de partner werkt bin-
nen de grenzen van het toegestane inkomen om het statuut van gezinshoofd te behouden wanneer deze laatste
werkloos of invalide is; als het gezinshoofd werkt en om een vergelijkbaar inkomensniveau te behouden, werkt de
partner deeltijds (1,5 keer het minimuminkomen of 1,5 keer het gemiddelde inkomen van een arbeider). Er wordt
rekening gehouden met de kinderbijslag voor twee kinderen tussen 6 en 12 jaar oud en met de verhoging in geval
van werkloosheid of invaliditeit. De horizontale lijn toont de armoededrempel voor dit type van huishouden (twee
volwassenen, twee kinderen). We stellen vast dat het netto gezinsbudget, in geval van werkloosheid, net het niveau
van de armoedelijn haalt, gedeeltelijk dankzij de verhoogde kinderbijslag. Het verschil ten opzichte van het netto
minimumloon is echter vrij klein, namelijk 500 EUR tussen het netto gezinsbudget in geval van werkloosheid tegen
minimumtarief en het budget in geval van werk voor het minimumloon. Om werkloosheidsvallen te vermijden moet
de spanning voldoende sterk worden gehouden. Er werd overigens een maatregel genomen waardoor een werkloze
die weer aan het werk gaat, gedurende twee jaar zijn verhoogde kinderbijslag blijft behouden indien het gezinsbud-
get onder de 2.089 EUR blijft.
In het geval van invaliditeit is de situatie kritieker, in die zin dat invalide personen nagenoeg geen enkel financieel
belang hebben om weer aan het werk te gaan! Hun financiële situatie ten opzichte van de armoedelijn ziet er beter
uit, maar dat komt ook doordat ze door hun ziekte veel kosten hebben.
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In het precaire evenwicht tussen de strijd tegen werkloosheidsvallen en een sociale
uitkering die voldoende hoog is om niet in armoede te vervallen, heeft België niet
veel speelruimte. De aandacht moet niet alleen worden gericht op de bedragen van
de uitkeringen, maar ook op de voorwaarden voor het behoud van het recht (con-
trole van de werkloosheid, en zelfs een beperkte duur van de uitkering, zoals in
andere Europese landen; controle van de arbeidsongeschiktheid en zelfs stimulan-
sen om deeltijds te gaan werken).

2.6. KINDERBIJSLAG EN KOSTEN VOOR HET KIND
Oorspronkelijk keerden de werkgevers (via gemeenschappelijke kassen) kinderbij-
slag uit aan werknemers met kinderen, om hun financiële situatie te verbeteren. De
kinderbijslag zou de daling van de levensstandaard door de aanwezigheid van het
kind in het huishouden, moeten compenseren. Deze uitkering zou met andere
woorden de minimumkosten voor de kinderen moeten dekken. De Gezinsbond (19)
rekent tot de basiskosten, de kosten voor huisvesting, voeding, kleding, transport
en vrije tijd. De Bond oordeelt dat de kinderbijslag al lang niet meer de basiskosten
voor het kind dekt.

De onderstaande grafiek illustreert de minimumgraad van dekking van het kind door
de kinderbijslag.

GRAFIEK 8: VERGELIJKING VAN DE MINIMUMKOST VOOR HET KIND EN KINDERBIJSLAG – 2005

Bron: Gezinsbond, Minimumkosten van kinderen, 2005.
De minimumkostendekkingsgraad door de kinderbijslag varieert van 80% voor het derde kind tussen 0 en 5 jaar
oud, tot 20,5% voor het eerste kind tussen 18 en 24 jaar oud. De kinderbijslag is sinds de jaren tachtig geïndexeerd
en werd sindsdien niet meer aan de evolutie van de levensstandaard aangepast. Gevolg is dat sommige huishou-
dens het steeds moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. In België wordt voor studerende kinderen tot
de leeftijd van 25 jaar kinderbijslag betaald.

(19) Minimumkosten van de kinderen – studie Gezinsbond, nota voorgelegd aan de Staten-Gene-
raal van het Gezin, september 2005.
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Met de belastingaftrek voor personen ten laste bedraagt de dekking voor de mini-
mumkost 32% voor een huishouden met één kind, 46% voor een huishouden met
twee kinderen en 64% voor een huishouden met drie kinderen.

De armoede-indicator en de indicator voor de uitgaven voor het gezin kunnen ons
eveneens inlichten over de prestaties van het systeem.

TABEL 6: ARMOEDE-INDICATOR EN UITGAVEN VOOR HET GEZIN

Bron: EUROSTAT, Population and Social Conditions.
België doet het blijkbaar beter dan Frankrijk. Ook hier geeft Nederland beduidend minder uit voor een resultaat dat
in termen van armoede bevredigend is.

Het armoedecijfer van gezinnen met kinderen is vergelijkbaar met datgene dat in
onze buurlanden (Duitsland, Nederland en Frankrijk) werd geregistreerd. De uitga-
ven voor sociale zekerheid bestemd voor het gezin variëren tussen 1,3% van het bbp
in Nederland tot 3,2% in Duitsland (België: 2%).
Het Nederlandse gezinsbeleid verdient (nogmaals) dat we er dieper op ingaan. In
1995 werd een grondige hervorming doorgevoerd en het stelsel wordt nog steeds
verbeterd (zie www.sbv.nl). De kinderbijslag wordt betaald tot het kind 18, is en
wordt aangevuld met een extra bedrag dat van het gezinsinkomen afhangt (minder
dan 46.700 EUR). Geleidelijk aan wordt de belastingaftrek in het maandelijkse
gezinssupplement geïntegreerd.

3. BIJ WIJZE VAN CONCLUSIE: WERDEN DE DOELSTELLINGEN GEHAALD?

Bij de hierboven verzamelde indicatoren werden heel wat gebreken vastgesteld. De
volgende punten dienen te worden opgemerkt:
� wat de bescherming tegen armoede en het behoud van de levensstandaard

betreft, voldoen de wettelijke pensioenen slechts matig aan deze doelstellingen;
� de investering in de gezondheidszorg lijkt ons een van de beste dekkingen te

geven, hoewel de sector regelmatig met buitenmatige uitgaven kampt en de kop-
positie van Frankrijk aan het inhalen is;

� het evenwicht tussen, enerzijds, de strijd tegen de werk(loosheids)vallen (zowel
bij werkloosheid als bij invaliditeit), en, anderzijds, de bescherming tegen armoe-
de is zeer moeilijk tot stand te brengen en eist dat andere parameters worden
bestudeerd;
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 Gezinsuitgaven  
in % van het bbp 

Armoedecijfer van  
gezinnen met kinderen  

België 
Duitsland 
Nederland 
Frankrijk 

2,0% 
3,2% 
1,3% 
2,5% 

13% 
11% 
11% 
13% 



� België, dat ooit kampioen was op het vlak van gezinsbeleid, wordt door andere
landen ingehaald, die, net zoals Nederland, minder uitgeven en er tegelijkertijd in
slagen om een betere bescherming te bieden tegen armoede;

� Nederland en Denemarken, die een vergelijkbaar welvaartsniveau hebben, lijken
een performanter beleid te voeren.

Het is interessant om enkele hervormingen te bekijken die op de agenda zouden
kunnen worden geplaatst.

3.1. HOE ZOUDEN WE DE PRESTATIES VAN DE SOCIALE ZEKERHEID KUNNEN VERBETEREN?
De welvaartsaanpassing van de sociale uitkeringen waartoe de regering naar aanlei-
ding van het Solidariteitspact heeft beslist, is niet de enige weg die moet worden
verkend. Door de welvaartsaanpassing van de uitkeringen kunnen we een hele
reeks van uitkeringen, bijvoorbeeld de minima, verhogen om rekening te houden
met de evolutie van de levensstandaard en kan ons socialezekerheidsstelsel de strijd
aanbinden tegen de armoede, dat wil zeggen: een dekking bieden die de werkne-
mers in staat stelt om behoorlijk te leven (boven de armoedegrens) wanneer zich
een risico als ziekte, werkloosheid, pensioen voordoet.

Dit beleid is evenwel zeer duur: de financiële middelen die voor deze welvaartsaan-
passing worden toegekend, staan niet in verhouding tot onze economische welvaart
en dus onze financieringscapaciteit. Bovendien veranderen ze niets aan de tekort-
schietende prestaties van de arbeidsmarkt, noch aan de evenzeer deficiënte verzeke-
ring, met name voor de pensioenen. Daarom moeten andere hervormingen worden
herbekeken en aangevuld.

De ontwikkeling van een tweede pijler voor de sociale verzekering, met name voor
de pensioenen, moet worden voortgezet. Door de verantwoordelijkheden voor de
financiering van de sociale verzekering te spreiden over het algemene collectieve
niveau, het sectorniveau en het niveau van de onderneming of het individu, is
Nederland erin geslaagd om een socialezekerheidsstelsel in te voeren dat doel-
treffender lijkt dan het onze.

Benchmarking van het sociale beleid en uitwisseling van ervaringen en lering via de
beste praktijken tussen de lidstaten van de Europese Unie lijken ons de te volgen
weg. De open coördinatiemethode van de sociale bescherming en sociale insluiting
werd overigens met het oog hierop ingevoerd; deze methode moet afstand nemen
van haar huidige, te bureaucratische procedures en een agendapunt worden voor
de regering.
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De verschillende mogelijkheden die door de Europese Commissie moeten worden
bestudeerd, (20) hebben als doel:
� de hervormingen van de pensioenstelsels om de pensioenuitgaven af te remmen

en de duur van de beroepsloopbaan te verlengen. In Duitsland, Denemarken en
het Verenigd Koninkrijk bedraagt de pensioenleeftijd 68 jaar. De brugpensioen-
stelsels werden afgeschaft (Finland) of strenger gemaakt (Finland, België en Duits-
land). De berekening van het pensioen houdt met nieuwe parameters rekening,
zoals de levensverwachting op pensioenleeftijd (Zweden);

� de hervorming van de werkloosheid en de vergoedingsstelsels, zodat werken aan-
trekkelijker wordt. Het probleem van de werkloosheidsvallen staat hier centraal.
Verschillende landen hebben hun werkloosheidsvergoedingen grondig hervormd.
In Nederland werd de maximumduur van de uitkeringen teruggebracht van 5 jaar
tot 38 maanden en de voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn strikter (5
jaar werken om gedurende lange tijd uitkeringen te kunnen krijgen). In Denemar-
ken wordt de partner die niet gedurende een periode van 3 jaar minstens 30 uur
een beroepsactiviteit uitvoert, beschouwd als zijnde niet beschikbaar voor de
arbeidsmarkt en wordt hij geschrapt van de bijstand;

� de gezondheidszorg hervormen om deze doeltreffender te maken. De verschillen-
de methodes worden onder de loep genomen: de huisarts een taak van zorgcoör-
dinator en “bewaker” geven (doorsturen naar de specialisten), de ziekteverzeke-
raars als concurrenten tegen elkaar uitspelen (Nederland) of guidelines en goede
praktijken definiëren en kosten en baten van de nieuwe technologieën tegen
elkaar afwegen (rol die in België werd toewezen aan het Federaal Kenniscentrum
voor de Gezondheidszorg);

� de hervorming van het gezinsbeleid: de ontwikkeling van de kinderopvangdien-
sten, als alternatief voor de sociale uitkeringen, zodat de moeders gemakkelijker
kunnen uit werken gaan.

Een hervorming die in een lidstaat van de Europese Unie goede resultaten oplevert,
kan elders minder positieve resultaten opleveren, aangezien elk land in Europa een
ander sociaal model heeft. Dit mag ons er echter niet van weerhouden om de presta-
ties van onze sociale zekerheid aan te passen. Ten eerste omdat er heel wat midde-
len in worden geïnvesteerd en ten tweede omdat we, door de prestaties te verbete-
ren, voor meer legitimiteit van en toetreding bij het bestaande stelsel zorgen.

(Vertaling)
____________

(20) Europese Commissie, Efficiency and Effectiveness of Social Spending, 11 maart 2008.
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Een indicator voor de omvang en evolutie van het zwartwerk in de Belgische eco-
nomie
door Jozef Pacolet, Sergio Perelman, Pierre Pestieau en Katleen Baeyens, met medewer-
king van Ousmane Faye en Bruno Soumagne

De inschatting van de omvang van het zwartwerk verbetert voortdurend maar is
vandaag toch nog gebrekkig. Het statistisch apparaat is niet aangepast aan de heden-
daagse behoefte om dit in beeld te brengen. De opdracht is ook niet eenvoudig: het
is het zichtbaar maken van wat per definitie zich wenst te verbergen. Dit artikel vat
een studie samen die werd uitgevoerd in opdracht van Federaal Wetenschapsbeleid
en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg naar
de mogelijkheden om de raming van de omvang van de fraude te verbeteren in Bel-
gië. Uiteindelijk zal een veelvoud van methoden dienen te worden gehanteerd. Het
slechte imago dat ons land heeft om de meest uiteenlopende ramingen naast elkaar
te laten bestaan, kan misschien een troef worden door het voortouw te nemen in
het verzoenen en combineren van dit veelvoud aan methoden.

An indicator for the extent and the evolution of undeclared work in the Belgian
economy
by Jozef Pacolet, Sergio Perelman, Pierre Pestieau and Katleen Baeyens, with the coope-
ration of Ousmane Faye and Bruno Soumagne

Although the methods for measuring the extent of undeclared work are improving
continuously, they still have shortcomings today. The statistical apparatus is not
adapted to the present-day needs for mapping this phenomenon. The assignment is
not simple either: making something visible that wants to remain hidden by defini-
tion. This article summarises a study that was conducted on behalf of the Belgian
Science Policy and the Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialo-
gue in order to examine the possibilities to improve methods for measuring the
extent of undeclared work in Belgium. The study revealed that eventually, a multitu-
de of methods will have to be used. The bad image our country has because it
accepts the most divergent estimates, can be turned into an advantage by taking the
lead in conciliating and combining this multitude of methods.  

*
*     *
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De lokale werkwinkel in Vlaanderen als netwerkorganisatie
door Ludo Struyven en Line Van Hemel

Sinds 2000 zijn er in de Vlaamse steden en gemeenten 134 werkwinkels actief. Voor
de meeste werkzoekenden vormt de lokale werkwinkel het eerste loket naar werk.
In dit artikel evalueren de auteurs de Vlaamse lokale werkwinkel als netwerkorgani-
satie. De evaluatie is gebaseerd op uitgebreid onderzoek via kwantitatieve en kwali-
tatieve methoden in de loop van 2005-2006. Het functioneren van de werkwinkel
als netwerkorganisatie wordt beoordeeld vanuit verschillende criteria: vanuit de
impact op het gebruik door de werkzoekenden (als voornaamste klantengroep van
de werkwinkel), vanuit de impact op de integratie van partners en hun dienstverle-
ning, en vanuit de gepercipieerde opbrengsten voor de betrokken actoren. De con-
clusie luidt dat de lokale werkwinkel bijdraagt tot een grotere impact op het bereik
bij de werkzoekenden. De analyse laat zien hoe de ruimtelijke factor daartoe bij-
draagt. Het belang van de ruimtelijke factor komt ook tot uiting bij de betrokken-
heid van de lokale partners in de werkwinkel. Voor de basisdienstverlening – waar-
voor in eerste instantie de integratie bedoeld was – is er van integratie van VDAB
met OCMW en RVA op het ogenblik van het onderzoek nog niet echt sprake. De
integratie van de trajectbegeleiding door lokale instanties met deze van de VDAB
staat momenteel wel al verder, hoewel het verplaatsen van trajectbegeleiding naar
de werkwinkel op zich niet de kern uitmaakt van de realisatie van een geïntegreerde
basisdienstverlening.

Local employment offices in Flanders as a network organisation
by Ludo Struyven and Line Van Hemel

Since the year 2000, 134 local employment offices have been operating in Flemish
cities and municipalities. The local employment office is the first step towards work
for most job-seekers. In this article, the authors assess the Flemish local employment
office or “werkwinkel” as a network organization. This assessment is based on
extensive research using quantitative and qualitative methods in the course of 2005-
2006. The assessment of how the local employment office functions as a network
organization is based on various criteria: the impact on their use by job-seekers (as
the employment office’s main customer group), the impact on the integration of
partners and their services, and the perceived returns for the actors involved. The
conclusion states that the local employment office contributes to increasing the
impact on the reach among job-seekers. The analysis shows how the spatial factor
contributes to this. The importance of the spatial factor is also clear from the local
partners’ involvement in the employment office. As far as basic services are concer-
ned – which were the initial focus of integration – there was no real integration of
the VDAB (Flemish Employment Agency) with the OCMW (public social welfare
centre) and the RVA (National Employment Office) at the time of this study. Some
integration of job counselling by local institutions with that provided by the VDAB
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has already been achieved, although transferring job counselling as such to the local
employment office was not the main objective for realizing integrated basic servi-
ces.

*
*     *

Immigranten en de sociale zekerheid in België – de arbeidsongevallenregeling
door Ninke Mussche

Deze bijdrage onderzoekt de historische rol die immigratie heeft gespeeld in de ont-
wikkeling van de sociale zekerheid. De studie van de ontstaansgeschiedenis van de
arbeidsongevallenregeling toont aan dat met de aanwezigheid van immigranten op
het territorium expliciet rekening werd gehouden. Niet alleen kreeg de behandeling
van immigranten veel aandacht, ook werden de immigranten volledig deel van het
personeel toepassingsgebied. Verschillende factoren speelden een rol om immigran-
ten in te sluiten in de arbeidsongevallenregeling: de wil tot een doelbewuste ont-
wikkeling van ‘internationale welvaartsstaatrelaties’ met andere naties, waarbij de
wil tot reciprociteit met andere staten, alsook de nood aan prestige en een sterke
positionering t.o.v. andere staten meespeelden. Tevens hadden argumenten over
het vermijden van sociale dumping en overwegingen van ‘humanitaire’ aard een
sterke invloed. Dit historisch onderzoek suggereert dat immigratie de architectuur
van de welvaartsstaat – en de ontwikkeling ervan – sterk heeft bepaald en dit door
middel van de impact die het heeft gehad op de ontwikkeling van het territoriali-
teitsprincipe dat voor bijna alle sociale zekerheidstakken het personeel toepassings-
gebied bepaalt: niet de nationaliteit telt, doch de tewerkstelling op het Belgisch ter-
ritorium. Er wordt meestal verondersteld dat de ‘techniek’ van de sociale zekerheid
– namelijk het betalen van sociale bijdragen door zowel de werkgever als werkne-
mer – de voornaamste reden is voor vestiging van het territorialiteitsprincipe. Een
grondigere studie van de historische ontwikkeling van de sociale wetgeving in Bel-
gië leert ons echter dat de aanwezigheid van immigranten een sterke invloed heeft
uitgeoefend op de ontwikkeling ervan.

Immigrants and social security in Belgium – the labor accidents program
by Ninke Mussche

This contribution examines the historical role that immigration has played in the
development of social security in Belgium. The study of the origins of the labor acci-
dents program suggests that the presence of immigrants on the territory was expli-
citly taken into account. Not only did the treatment of immigrants receive substan-
tial attention, immigrants became also fully eligible to the labor accidents program.
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Various factors played a role in the inclusion of immigrants into the labor accidents
program. The Belgian ‘nation’ aimed at the development of ‘international welfare
state relations’ with other nations, in which reciprocity with these nations and the
need for prestige and self-positioning towards them played a strong role. Also, argu-
ments to avoid social dumping as well as humanitarian considerations were crucial.
This historical research brings to light that immigration strongly influenced the wel-
fare state’s architecture, through its impact on the development of the territoriality
principle, which organizes eligibility in all social security programs: not nationality,
but employment on the Belgian territory determines one’s eligibility. It is mostly
presumed that the ‘technique’ of social security – namely the payment of social con-
tributions by the employee as well as the employer – is the main reason for the terri-
toriality principle. However, a more thorough study of the historical development
of social legislation in Belgium shows us that the presence of immigrants has exerci-
sed a strong influence on the development of the territoriality principle.

*
*     *

Immigranten en de sociale zekerheid in België – het voorbeeld van de kinderbij-
slagregeling
door Ninke Mussche

Deze bijdrage onderzoekt de historische rol die immigratie heeft gespeeld in de ont-
wikkeling van de sociale zekerheid, en in het bijzonder van de kinderbijslagregeling.
De studie van de ontstaansgeschiedenis van de kinderbijslagregeling toont aan dat
met de aanwezigheid van immigranten op het territorium expliciet rekening werd
gehouden. De dynamiek aan het werk in het parlement resulteerde echter niet
onmiddellijk in de opname van immigranten in het personeel toepassingsgebied.
Hoewel het oorspronkelijk wetsontwerp immigranten toeliet in het personeel toe-
passingsgebied, op grond van pronatalistische en demografische overwegingen, wij-
zigde de dynamiek van het parlementair debat de focus van algemene insluiting naar
bevoorrechting van specifieke groepen zoals Franse grensarbeiders, vanwege de
specifieke belangen die België had in Frankrijk. Het resultaat was een wet waarin
enkel de Belgische burgers opgenomen waren, met een vrijwillige opname van
immigranten door de verrekenkassen. Niettegenstaande deze initiële uitsluiting,
werden immigranten in de praktijk echter wel opgenomen via ‘alternatieve routes’:
door onmiddellijke vrijwillige opname door de verrekenkassen, door ministeriële
besluiten wegens nood aan arbeiders en door verdragen. Deze situatie werd offi-
cieel in 1957 waardoor de kinderbijslagregeling ‘nationaliteitneutraal’ werd. Het ter-
ritorialiteitsprincipe dat de basis was geworden van het personeel toepassingsge-
bied van de sociale zekerheid werd bij deze ook bevestigd in het kinderbijslagstel-
sel. Het artikel suggereert dat de aanwezigheid van immigranten op het Belgisch ter-
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ritorium dit territorialiteitsprincipe heeft helpen vorm geven. Voor het geval van de
kinderbijslagenregeling gebeurde dit niet door onmiddellijke insluiting van immi-
granten, doch door een evolutie die vanuit de praktijk groeide.

Immigrants and social security in Belgium – the case of the family allowances
program
by Ninke Mussche

This contribution examines the historical role that immigration has played in the
development of social security in Belgium. The study of the origins of the family
allowances program suggests that the presence of immigrants on the territory was
explicitly taken into account. However, the dynamics at work in parliament did not
result in an immediate inclusion of immigrants into the program’s eligibility criteria.
Even though immigrants were included into the initial legislative proposal, based on
pro-natalist and demographic considerations, the dynamics of the parliamentary
debate changed from a focus on general inclusion to a focus on specific groups,
such as French frontier workers, this because of Belgium’s particular interests vis-à-
vis France. The result was an Act which included Belgian nationals only, with volun-
tary inclusion of immigrants by the Compensation Funds. Despite this initial exclu-
sion, immigrants became beneficiaries of family allowances in practice through
‘alternative routes’: through immediate voluntary inclusion by the compensation
funds, through ministerial decrees and through treaties. This situation became offi-
cial in 1957 so that the family allowances program became ‘nationality-neutral’, and
based on territoriality. Hence, the territoriality principle, which had become the
basis of eligibility for the Belgian social security system, was also confirmed in the
family allowances program. This article suggests that the presence of immigrants on
the Belgian territory has helped to shape this territoriality principle. For the case of
the family allowances program, this did not happen through the immediate inclusion
of immigrants, but through an evolution that grew from practice.

*
*     *

De Belgische sociale zekerheid: matige en voor verbetering vatbare prestaties
door Bernadette Adnet

De Belgische sociale zekerheid werd lange tijd beschouwd als een van de beste. De
middelen die erin worden geïnvesteerd, zijn aanzienlijk. De Belgische socialezeker-
heidsstelsels vertegenwoordigen ongeveer een kwart van het bbp. Daarom is het
van het grootste belang – en zeker nu, bij het aanbreken van de vergrijzing van de
bevolking, die de druk op de uitgaven nog zal verhogen – dat we nagaan of de resul-
taten inzake sociale verzekering en bescherming ook tot de beste blijven behoren.
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De sociale bijdragen vormden de eerste financieringsbron van de sociale zekerheid.
Ze illustreren het engagement dat de werkgevers zijn aangegaan toen de sociale
zekerheid werd opgericht, om de collectieve verzekeringsdekking van de werkne-
mers te garanderen. Het gaat met andere woorden om socialeverzekeringspremies.
België heeft net als andere landen voor dit model gekozen. Het werd per beroepsca-
tegorie georganiseerd en steunt op paritair overleg; de sociale partners zijn in grote
mate en institutioneel betrokken.
Deze bijdrage geeft in het eerste gedeelte een overzicht van de globale financiering
van de sociale zekerheid: wie financiert de sociale zekerheid en hoe is die financie-
ring geëvolueerd? Het tweede deel tracht de prestatie-indicatoren van de sociale
zekerheid te vergaren: zijn de resultaten goed, rekening houdende met de geïnves-
teerde bedragen? Wordt ons geld goed besteed? Het derde deel vermeldt enkele
tekortkomingen, wat ons ertoe moet aanzetten om te zoeken naar een betere
afstemming van de prestaties van de sociale zekerheid. Door de prestaties te verbe-
teren krijgt het in voege zijnde stelsel immers meer legitimiteit en goedkeuring.

The Belgian social security system’s performance: an average that needs to be
improved
by Bernadette Adnet

For quite some time, the Belgian social security system has widely been considered
to be one of the best. The resources invested in it are considerable. The Belgian
social security system represents more than a quarter of the country’s GDP. It is
thus crucial, especially faced with the ageing population, which will put even more
pressure on spending, to assess whether the results obtained as regards insurance
and social protection will remain among the best.
The social security system has mainly been financed by social security contributions.
These represent the employers’ commitment upon the establishment of the social
security system to ensure collective insurance coverage for workers. These are social
insurance premiums. Belgium, like other countries, has chosen this model. The pre-
miums have been organized according to professional categories, based on joint con-
sultation; the social partners have been heavily involved, as institutions.
In this paper, the first part reviews the global funding of Belgium’s social security:
who funds it and how has the social security system’s financing changed? The
second part tries to gather the performance indicators for Belgium’s social security:
in view of the sums invested, are the results good? Has our money been well spent?
In the third part, a number of shortcomings leading to research on how to adjust
the performance of our social security are discussed. We can create more legitimacy
and support for the current system, by improving its performance.

____________
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ABSTRACTS

ERRATUM

Hieronder vindt u het Engelstalige abstract van het artikel “Gezocht: eenvormigheid
inzake sociale bescherming in de overheidsdiensten”, van de heer Jean Jacqmain,
verschenen in nr. 2, 2008.
Deze tekst vervangt de onnauwkeurige Engelse vertaling van het abstract in datzelf-
de nummer.
De redactie verontschuldigt zich bij de lezer en de auteur voor het eventueel hier-
door veroorzaakte ongemak.

Impossible uniformity: social protection in the public sector
by Jean Jacqmain

In principle, the staff of public bodies should be made up of tenured officials, in
favour of whom a protective system against socially recognized risks has been built
up progressively. In its logic and techniques, that system differs considerably from
the general one which applies to employees.
Now, the principle of tenured service is challenged more and more seriously as
appointments under employment contracts are resorted to, entailing the application
of the general social security system.
Such a process results in the external and internal coexistence of two systems of
social protection, which is a source of disparities and tensions as well as of criti-
cisms, the latter rarely supported by any precise examination.
This paper is aimed at exploring such a complex situation and contributing to dis-
cuss whether or not the disparities are inescapable. It also hopes to expose by the
way whether the political deciders rather will take part in the solution or in the pro-
blem.

____________
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