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DE INDIVIDUALISERING VAN DE RECHTEN
IN DE SOCIALE ZEKERHEID

VOORWOORD

Minister Joëlle Milquet organiseerde als Minister van Gelijke Kansen op 15 decem-
ber 2008 te Brussel een studiedag over de individualisering van de rechten in de
sociale zekerheid.
Deze rijkgevulde en talrijk bijgewoonde studiedag kwam tot stand dankzij de actie-
ve medewerking van onder meer de Nederlandstalige Vrouwenraad, het Comité de
Liaison des Femmes en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De thematiek van de individualisering van de rechten in de sociale zekerheid betreft
niet alleen belangrijke elementen van onze sociale bescherming maar raakt ook prin-
cipiële fundamenten van de moderne welvaartsmaatschappij zoals de emancipatie
en verzelfstandiging van al haar inwoners, vrouwen en mannen en hun gelijke
behandeling.

Het recht op sociale zekerheid en de gelijkheid van vrouwen en mannen ligt niet
alleen vervat in onze grondwet, ook bepalingen op Europees vlak, met name de
richtlijn 79/7/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 december
1978, beogen de geleidelijke tenuitvoerlegging, voor diverse gebieden van de socia-
le zekerheid en van sociale bescherming, van het beginsel van gelijke behandeling
van mannen en vrouwen.

Het huidig themanummer van het Tijdschrift heeft tot doel een bundeling te zijn
van alle bijdragen op de studiedag en is als volgt opgebouwd: de inleidende bijdra-
gen en de toespraken van de Vice-Eerste Ministers Milquet en Onkelinx en Minister
Arena tekenen de algemene context en het doel van de studiedag.
Daarna wordt voor de specifieke aspecten van de problematiek steeds een basisarti-
kel weergegeven, gevolgd door een discussietekst voor volgende themata: het alge-
meen kader van de individualisering van de rechten in de sociale zekerheid, de glo-
bale financiële ramingen, de individualisering in de takken pensioenen, geneeskun-
dige verzorging en werkloosheidsverzekering.
Vervolgens worden de voorstellen van de vrouwenorganisaties en het slotwoord
van de studiedag opgenomen.

De redactie van het BTSZ wil hierbij de vele auteurs en inzonderheid mevrouw Hed-
wige Peemans-Poullet bedanken voor hun actieve medewerking bij het tot stand
komen van dit nummer.
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Dankzij de bijdrage van de bevoegde vice-eerste ministers en minister en de diverse
deskundigen en door de behandeling van de vele dimensies van de problematiek
kan dit themanummer uitgroeien tot een referentiewerk inzake individualisering van
de sociale zekerheid voor de beleidsvoerders en alle actoren betrokken bij het stre-
ven naar gelijke kansen voor vrouwen en mannen.

De redactie
____________
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VERWELKOMING EN INLEIDING OP DE
STUDIEDAG VAN 15 DECEMBER 2008
INDIVIDUALISERING VAN DE RECHTEN IN
DE SOCIALE ZEKERHEID

DOOR FRANCY VAN DER WILDT

Nederlandstalige Vrouwenraad

Graag heet ik u namens de organisatoren: de Nederlandstalige Vrouwenraad, le
Comité de Liaison des Femmes en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en
mannen welkom op deze studiedag over de individualisering van de rechten in de
sociale zekerheid. Uw talrijke opkomst is een bewijs voor het feit dat dit onderwerp
grote publieke aandacht heeft, maar ook dat het programma en de sprekerslijst die u
worden voorgesteld, garant staan voor deskundigheid, vakkundige toelichtingen en
boeiend opgebouwde standpunten.
Ik wil dan ook zeer in het bijzonder namens de organisatoren minister Joëlle Mil-
quet danken voor de opdracht en het vertrouwen, maar ook voor de kans die zij
met haar ministeriële ondersteuning biedt om dit thema grote draagkracht te geven.

De vrouwenbeweging is inderdaad al heel lang bezig met dit thema en meermaals
werden hierover zonder resultaat confrontaties aangegaan met ministers, werden
scenario’s opgesteld en via parlementsleden voorstellen geformuleerd.
Onze sociale zekerheid mag dan al als een van de beste systemen van de wereld gel-
den, haar principes zijn opgebouwd op een maatschappijbeeld van 1944. Dat wil
zeggen dat vrouwen via het huwelijk in een beschermd partnerschap belandden
met economische afhankelijkheid van de echtgenoot tot der dood. Dat kostwinners-
model bleef zonder problemen overeind zolang we stabiele gezinnen kenden en
vrouwen zich in de ondergeschikte positie aan de haard nestelden.

Het recht op arbeid en de stimuli tot beroepsparticipatie voor vrouwen in de jaren
zestig en zeventig werden onvoldoende vertaald in het socialezekerheidssysteem,
waardoor discriminaties en ongelijkheden ontstonden.

De Vrouwenraad stelt daarom al jaren dat afgeleide rechten en eigen niet-ontvangen
rechten onrechtvaardig en onbillijk zijn. Verschillen tussen mannen en vrouwen,
maar ook tussen vrouwen onderling en tussen gezinssituaties blijven verankerd
omdat men nog steeds kostwinnersfaciliteiten toelaat en te weinig rekening houdt
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met de combinatienoodzaak van arbeid en zorg voor een gezin. Het beleid blijft hier
volharden in een dubbelzinnigheid die individualisering en gezinsmodulering en
afgeleide rechten op verschillende wijzen hanteert op verschillende vlakken, maar
die enerzijds resulteert in een misbruik van solidariteit van vrouwen in hun individu-
ele bijdragen, en anderzijds vooral vrouwen rechten ontneemt wegens van hun
gezinssituatie.
We denken hierbij vooral aan de verhalen van de hoge overlevingspensioenen van
weduwen die geen betaalde arbeid hebben verricht en geen eigen bijdragen betaal-
den t.o.v. de lage eigen pensioenen van vrouwen die hun hele leven zelf bijdroegen
en zelf arbeid verrichtten.

En het andere verhaal dat uitkeringen (vooral van vrouwen in werkloosheid en ziekte-
verzekering) worden verminderd – dus eigen rechten worden aangetast – omwille
van een ander inkomen in het gezin of de relatie.

Verschillende onderzoekers, die ook hier vandaag geprogrammeerd zijn, hebben
systemen onderzocht om dit recht te trekken. Hun argumentarium is indrukwek-
kend en belangrijk voor verdere besluitvorming. Laat mij echter wel stellen dat het
voor de Vrouwenraad geenszins de bedoeling is vrouwen die nu via afgeleid recht
een pensioen hebben, zonder inkomen te stellen. Het bestaande contract ten aan-
zien van allen die in dat systeem zitten moet volbracht worden. Het is ook niet de
bedoeling via de individualisering naar een verarming van vrouwen te gaan, omdat
zij in de laagste looncategorieën zitten, of onvolledige tewerkstellingscontracten
hebben. Het is evenmin de bedoeling om de vrije keuze van mensen om minder in
het arbeidsproces te stappen of zorg te dragen voor gezinsleden te beperken. De
Vrouwenraad wil alleen duidelijkheid en rechtvaardigheid en ervoor zorgen dat
rekening wordt gehouden met het feit dat er ook – en heel veel – éénoudergezin-
nen bestaan, dat gezinnen wisselen, dat vrouwen bij een gezinsbreuk vaak onbe-
schermd of met weinig rechten achterblijven, m.a.w. dat vrouwen en mannen de
gevolgen kennen van hun eigen beslissingen en daar de verantwoordelijkheid voor
nemen, al of niet gesteund door collectieve of individuele overheidsmaatregelen.

Ons socialezekerheidssysteem van 1944 vertrok vanuit een kostwinnersmodel, is
inmiddels al via aan aantal hervormingen geëvolueerd, maar moet volgens de Vrou-
wenraad uitgaan van een combinatiemodel arbeid en gezin voor vrouwen en man-
nen. Pas dan zullen nieuwe rechtvaardigheden en nieuwe solidariteit tussen mensen
zin krijgen en leiden tot een individuele zekerheid, gedragen door een collectieve
verantwoordelijkheid.
Alleen moeten we de politieke moed hebben een begin te maken met deze aanpak.
Ik hoop dat deze studiedag daar een oprechte aanzet toe zal zijn.

____________
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN

DOOR JOELLE MILQUET

Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen

Ik heet iedereen die aan deze bijzonder interessante studiedag deelneemt, van harte
welkom.

Eerst en vooral wil ik graag de organisatoren, het Instituut, het Comité de Liaison
des Femmes, de Nederlandstalige Vrouwenraad en de talrijke sprekers bedanken en
ik wil nogmaals de kwaliteit van hun inspanningen benadrukken. Mijn dank gaat
uiteraard ook uit naar u, de mensen die tijdens deze dag aan het debat over de indi-
vidualisering van de socialezekerheidsrechten hebben deelgenomen.

Ook bedank ik het Instituut, dat bovendien de logistiek heeft verzorgd, en dat is niet
niks als ik het succes van het thema van de dag in ogenschouw neem.

Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar mijn collega’s Laurette Onkelinx en
Marie Arena, respectievelijk Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en
Minister van Pensioenen, die net als ik bij dit onderwerp betrokken zijn en aan dit
debat hebben meegewerkt.

Ik heb deze dag als minister van Gelijke Kansen georganiseerd, aangezien de indivi-
dualisering van de rechten, of dit nu op het gebied van sociale zekerheid of fiscali-
teit is, boven alles een kwestie is van gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Er is
geen gelijkheid zolang er economische afhankelijkheid en dus geen autonomie is; er
is geen gelijkheid als de fiscaliteit, maar ook de sociale bescherming (sociale zeker-
heid en bijstand) afhangt van de levenskeuze…

We kunnen niet echt van een scoop spreken: de richtlijn 79/7/EEG die komende 19
december 2008 dertig jaar wordt, verplicht de geleidelijke inwerkingstelling van de
gelijkheid van behandeling tussen mannen en vrouwen op het vlak van de sociale
zekerheid; de landen worden uitgenodigd om hun uitzonderingen regelmatig te
reviseren in functie van de sociale evolutie. Sindsdien is de samenleving getekend
door belangrijke demografische veranderingen (daling van het geboortecijfer en ver-
grijzing van de bevolking), door de verandering van familiale structuren (stijging van
het aantal alleenstaanden, stijging van het aantal eenoudergezinnen en nieuw
samengestelde gezinnen, het samenwonen, homohuwelijken …) waaraan ons model
van sociale zekerheid zich moet aanpassen. Ook de duurzaamheid van de sociale-
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zekerheidssystemen staat centraal. Het debat over de individualisering van de socia-
lezekerheidsrechten lijkt op twee bekommernissen te willen antwoorden: het indi-
vidu zekerheid geven ongeacht zijn al dan niet zelf gekozen levenswijze en het her-
verdelende karakter van het systeem garanderen.

Ook moeten we het hebben over de open coördinatiemethode op het gebied van
sociale bescherming en sociale inclusie op Europees niveau, waar de Lidstaten
oplossingen voor de gemeenschappelijke problemen op dit vlak zoeken.

Dit is in de context van de reflectie waarin we ons vandaag engageren.

Bovendien is de strijd tegen de werkloosheidsvallen voor de minister van Werk en
van Gelijke Kansen eveneens een prioriteit. Dat is immers de beste manier om de
strijd aan te vatten tegen de armoede bij vrouwen, met name door hen in het profes-
sionele leven in te schakelen. Ik stel dan ook de incentives die vrouwen aanmoedi-
gen om thuis te blijven in vraag, of het nu om sociale of fiscale incentives gaat. Het
zijn keuzes die de vrouwen zich achteraf beklagen, vooral omdat de duur van rela-
ties en samenwoning tegenwoordig fel geëvolueerd is … (Volgens ons is de financië-
le autonomie ook tijdens het leven als koppel belangrijk, met name wat betreft de
mogelijkheid om beslissingen te nemen).

De onzekerheid van getrouwde vrouwen die hun beroepsactiviteit opgeven of ver-
minderen en het risico lopen om alleen achter te blijven zonder eigen sociale zeker-
heid, is groot.

Ik wil me niet uitspreken over de takken van de sociale zekerheid die onder de
bevoegdheden van mijn collega’s vallen en die hierover al hebben gesproken – denk
maar aan de pensioenen of de gezondheidszorg waar vandaag al uitgebreid over
werd gesproken – maar het is duidelijk dat wij, na dit colloquium, samen zullen
nadenken over een manier waarop we aan alle gestelde vragen en eisen kunnen
tegemoetkomen.

Nu kom ik terecht bij werkloosheid, wel een van mijn bevoegdheden.

Mevrouw Babilas gaf zonet een zeer kritische en interessante kijk op de individuali-
sering van de rechten op het gebied van werkloosheid.

Ik wil, op mijn beurt, enkele beschouwingen maken en gedachtegangen blootleggen.

Het budget voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen is aanzienlijk. In
2007 werd ongeveer 6 miljard EUR (5.747.762.000) aan de vergoeding van ongeveer
800.000 mensen gewijd (783.651: hiertoe behoren de volledig werklozen, deeltijds
werknemers met een inkomensgarantie-uitkering, oudere niet-werkzoekende werk-
lozen en tijdelijk werklozen).
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Ons vergoedingssysteem voor werklozen is een bijzonder goed systeem dat in grote
mate bijdraagt tot de vermindering van armoede.

Het Belgisch werkloosheidsverzekeringsstelsel wordt door twee elementen geken-
merkt die praktisch uniek zijn in de wereld:
� het recht op werkloosheidsuitkeringen (wachtuitkeringen genoemd) wordt toege-

kend aan jonge werkzoekenden die na het beëindigen van hun studies geen werk
vinden (na een wachttijd van negen maanden);

� het recht op werkloosheidsuitkeringen en het recht op wachtuitkeringen wordt
in principe voor onbeperkte duur toegekend.

Het stelsel baseert zich op de principes van verzekering en solidariteit.

In tegenstelling tot de systemen van de meeste vreemde landen, verschilt het bedrag
van de uitkeringen naargelang van de gezinssituatie. De reglementering onder-
scheidt immers 3 categorieën van werknemers met een verschillend niveau van uit-
keringen: werknemers met een gezin ten laste, alleenstaande werknemers en samen-
wonende werknemers.

Behalve voor de wachtuitkeringen die forfaitair zijn, wordt het bedrag van de werk-
loosheidsuitkeringen berekend op basis van het laatste loon. Voor die berekening
wordt het loon echter geplafonneerd op 1906,06 EUR per maand. De maximale
werkloosheidsuitkering bedraagt dus 1.144 EUR per maand (1.256,32 EUR voor
oudere werklozen die een anciënniteitstoeslag genieten).

Deze bedragen zijn relatief laag ten opzichte van de bedragen in de andere Europese
landen, niet zozeer wegens het percentage van de vergoedingen maar wel wegens
het loonplafond waarop de uitkeringen worden berekend.

Deze relatief lage uitkeringsbedragen zijn een logisch gevolg van het principe dat de
werkloosheidsuitkeringen onbeperkt zijn in tijd, wat uniek is in de wereld.

Op het vlak van de individualisering van de rechten kunnen we ons overigens de
volgende vraag stellen.

Wat is het interessantste systeem: een systeem waarin het uitkeringspercentage
voor iedereen identiek is, maar waarbij de toekenning beperkt is tot enkele maan-
den of tot 2 à 3 jaar; of een systeem dat uitkeringen onbeperkt in tijd toekent, maar
waarbij het percentage van de uitkeringen varieert naargelang van de gezinssituatie.

In het eerste geval lijkt het stelsel niet onderhevig aan kritiek vanuit het oogpunt
van de individualisering van de rechten. Iedereen krijgt dezelfde uitkeringen voor
dezelfde duur. Maar als een werknemer zijn rechten heeft uitgeput, valt hij terug op
een bijstandsregeling die doorgaans het voortzetten van de vergoeding onderge-
schikt maakt aan een onderzoek van de gezinsinkomsten. Op dat moment is er dus
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een discriminatie grotendeels ten nadele van de vrouwen, niet zozeer wat betreft het
bedrag van de uitkeringen, maar, erger nog, wat betreft het recht zelf op een uitkering.

Het Belgisch stelsel is inderdaad vatbaar voor kritiek op het vlak van de uitkerings-
bedragen. Er bestaat geen discriminatie in de reglementering, die heel geslachts-
neutraal is. Maar we kunnen niet ontkennen dat de historische, sociale en economi-
sche context van ons land er momenteel voor zorgt dat de meeste samenwonenden
vrouwen zijn en dat zij dus de minst gunstige geldelijke behandeling krijgen (48 procent
van de werkloze vrouwen woont samen, tegenover slechts 34 procent mannen).
Maar het recht op deze socialezekerheidsuitkeringen is gegarandeerd voor de totale
duur van de werkloosheid. Ons stelsel garandeert dus een individueel recht voor
een onbeperkte periode met alle gevolgen die hieraan zijn verbonden, met name op
het vlak van de gelijkschakeling op het vlak van het pensioen en van de andere tak-
ken van de sociale zekerheid.

Het is dan ook niet zo evident om de verschillende systemen te beoordelen.

Dit gezegd zijnde moet ons systeem verbeterd worden. We werken hier trouwens
elke dag aan.

Ik zou, in enkele woorden, willen herinneren aan de geleverde inspanningen en de
huidige uitdagingen.

1. EERST EN VOORAL WAT BETREFT HET RECHT OP UITKERINGEN

Tot voor kort kon het recht op uitkeringen geschorst worden wegens van langduri-
ge werkloosheid, door toepassing van het bekende artikel 80 van de werkloosheids-
reglementering. Deze schorsing, alleen van toepassing op samenwonende werklo-
zen, had in de meeste gevallen betrekking op vrouwen, duizenden of zelfs tiendui-
zenden in de loop van de jaren.

Dit artikel 80 werd echter ingetrokken en geleidelijk aan vervangen (van 1 juli 2004
tot 1 juli 2006) door de procedure van de “activering van het zoekgedrag naar
werk”, een procedure die op alle werkzoekenden jonger dan 50 jaar, mannen en
vrouwen, na een bepaalde werkloosheidsduur van toepassing was.

Dit activeringsmechanisme is niet alleen veel efficiënter voor de werking van de
arbeidsmarkt, maar is ook rechtvaardiger omdat het algemeen van toepassing is.
Iedereen geniet van dezelfde gepersonaliseerde begeleiding en moet, na een bepaal-
de werkloosheidsduur, inspanningen leveren om werk te vinden. En wat dit betreft,
zeggen de actoren op het terrein me regelmatig dat het, in het kader van deze pro-
cedure, de vrouwen zijn die, over het geheel genomen, van de grootste motivatie,
volharding en ijver getuigen om de opleidings- en tewerkstellingsmogelijkheden te
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volgen. De statistieken van de RVA bevestigen deze indruk. Terwijl het merendeel
familiale verantwoordelijkheden heeft, tonen zij aan dat hun wil om professioneel
actief te blijven in onze samenleving, zeer reëel is.

2. VERVOLGENS WAT BETREFT DE WERKLOOSHEIDSVALLEN

Ik heb onlangs twee hervormingen laten goedkeuren die per 1 juli 2008 van kracht
werden en die de werkloosheidsvallen die vooral op vrouwen betrekking hebben,
reduceren.

De eerste hervorming wil deeltijds werken financieel aantrekkelijker maken. De
inkomensgarantie-uitkering (IGU) die aan werkzoekenden, vaak vrouwen, wordt
toegekend die deeltijds het werk hervatten, werden op twee manieren verhoogd.

Enerzijds is het uursupplement dat tussenkomt bij de berekening van de IGU niet
meer afhankelijk van de familiale categorie van de werkloze, maar is dit gelijk-
geschakeld met het bedrag dat voor 1 juli 2008 aan een werknemer met een gezin
ten laste werd toegekend.

Anderzijds wordt er, voor de berekening van de nettovergoeding voor deeltijds
werk, geen rekening meer gehouden met de RSZ-bonus, zodat het bedrag van de
inkomensgarantie-uitkering hoger kan zijn.

Voor het deeltijds werk heb ik dus een einde gemaakt aan de discriminatie in het
bedrag van de uitkeringen naargelang van de familiale situatie.

Bovendien is ook de incentive voor de werkhervatting enorm toegenomen. Het
bedrag kan nu wel oplopen tot ongeveer 150 EUR per maand op het niveau van het
minimumloon en voor een halftijdse betrekking (de inkomensgarantie-uitkering is
echter begrensd zodat het maandinkomen nooit hoger kan liggen dan dat van een
voltijds werknemer in dezelfde functie).

De tweede hervorming probeert eveneens een werkloosheidsval op te heffen door
werkhervatting aan te moedigen van de partner van een werkloze.

De werkloze die samenwoont met een partner die over een beroepsinkomen of ver-
vangingsinkomen beschikt, wordt niet als een werknemer met een gezin ten laste
beschouwd, behalve indien het inkomen voortkomt uit een betaalde job en niet
boven een zeker loonplafond ligt.

Het bedrag van dit plafond werd vanaf 1 juli 2008 opgetrokken naar 600 EUR bruto
per maand, in plaats van 414,44 EUR netto, om zo deze mensen aan te sporen het
werk te hervatten.
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Dit bedrag zou vanaf 1 januari 2010 nog moeten worden opgetrokken, op vraag van
de sociale partners.

3. TEN SLOTTE WAT BETREFT HET PERCENTAGE VAN DE UITKERINGEN

De positieve evolutie is de laatste tijd versneld.

Het percentage van volledige werkloosheidsuitkeringen tijdens een eerste periode
van werkloosheid werd op 1 januari 2008 verhoogd voor samenwonenden, namelijk
van 55 naar 58 procent.

Ik wil dit percentage voor samenwonenden in een eerste periode gelijkschakelen
met de werknemers die een gezin ten laste hebben, en de alleenstaande werkne-
mers, met andere woorden 60 procent vanaf 1 januari 2009, conform het unaniem
advies van de sociale partners. Anderzijds zal het uitkeringspercentage voor alleen-
staande werknemers vanaf 1 mei 2009 verhoogd worden van 53 naar 55 procent in
de tweede periode en er zal een derde periode ingevoerd worden aan het huidige
percentage van 53 procent.

Bovendien zal het loonplafond op basis waarvan de uitkeringen worden berekend
(momenteel 1.906 EUR) vanaf dezelfde datum aanzienlijk opgetrokken worden voor
de nieuwe werklozen. Het zal namelijk verhoogd worden met 300 EUR per maand
van de 1e tot de 6e maand werkloosheid en met 150 EUR van de 7e tot de 12e
maand van werkloosheid. De maximumuitkering zal zo van 1.144 naar 1.320 EUR
stijgen.

Deze hervorming, die ik binnen enkele dagen zal opzetten:
� zal een einde maken aan de discriminatie naargelang van de gezinssituatie tijdens

de eerste 12 maanden van de werkloosheid, aangezien het percentage van de uit-
kering tijdens deze eerste periode voor alle werklozen identiek zal zijn;

� zal de koopkracht voelbaar verbeteren en het verzekeringsprincipe in de sector
van de werkloosheid aanzienlijk versterken;

� zal de overgang tussen twee banen in een moeilijkere conjunctuur, waar dit soort
overgangen steeds frequenter wordt, vergemakkelijken. Deze nieuwe modulatie
van het uitkeringsbedrag zal bovendien een bijkomend activeringseffect hebben,
met name wegens de grotere georganiseerde degressie.

In het kader van het relanceplan zal ik eveneens de bedragen van de tijdelijke werk-
loosheidsuitkeringen verhogen vanaf 1 januari 2009. Dat is belangrijk. Gezien de
moeilijke conjunctuur en de daling van het aantal bestellingen voor de ondernemin-
gen, zullen deze immers vaker een beroep moeten doen op tijdelijke werkloosheid
omdat er om economische redenen onvoldoende werk is. We zien dit fenomeen al
optreden in de jongste statistieken die we ter zake krijgen. Het is dus passend het
inkomen van de betrokken werknemers te vrijwaren.
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Daarom zal ook het percentage van de uitkeringen van 60 procent naar 70 procent
stijgen voor samenwonenden en van 65 procent naar 75 procent voor alleenstaan-
den en werknemers met gezinslast. Ik had dit laatste percentage, namelijk 75 pro-
cent, voor iedereen voorgesteld, ook voor de samenwonenden, zodat er een einde
zou komen aan de discriminatie bij tijdelijk werklozen. Dit voorstel werd om bud-
gettaire redenen echter niet gevolgd. Deze werknemers zullen eveneens genieten
van een verhoging van de plafonds voor de berekening van de uitkeringen, wat dan
weer een substantiële stijging van hun vergoeding zal inhouden.

Bovendien heb ik gedaan gekregen dat er een einde komt aan de fiscale discrimina-
tie die vooral getrouwde koppels strafte op het vlak van de taxatie van de tijdelijke
werkloosheidsuitkeringen.

De tijdelijke en interimwerknemers zullen eveneens kunnen genieten van de tijdelij-
ke werkloosheid.

Voilà, ik ben waarschijnlijk iets langer aan het woord geweest dan voorzien. Dat is te
wijten aan het feit dat de werkzaamheden deze laatste maanden heel intens zijn
geweest. Zoals u zelf hebt kunnen vaststellen, is de vooruitgang op het gebied van de
rechten van werklozen, het bedrag van de uitkeringen en de vermindering van de dis-
criminatie heel groot. Er werden belangrijke stappen ondernomen in de richting van
de individualisering van de rechten op het gebied van de werkloosheidsverzekering.
Als de toekomst het toelaat, zou ik hier nog een tijdje mee willen doorgaan.

Bij wijze van besluit dank ik graag de Vrouwenraad en het Comité de Liaison, die
pioniers geweest zijn wat betreft de eis van een individualisering van de rechten, en
ik kondig graag aan dat volgend jaar een dag als deze gewijd zal worden aan de indi-
vidualisering van de fiscale rechten.

Alle interventies, discussies en debatten van vandaag zullen in een publicatie vastge-
legd worden, die een kostbaar hulpmiddel zal zijn om het de politiek verantwoorde-
lijken – mijn collega’s – mogelijk te maken zich te baseren op gedetailleerde infor-
matie en om zich in te zetten voor een proces dat op termijn en zonder de verkre-
gen situaties in gevaar te brengen, geleidelijk tot de gelijkheid van de rechten in
sociale zekerheid, en dus tot de individualisering van deze rechten, zal leiden.

Ik wens jullie nog een aangename dag, prettige eindejaarsfeesten en ik zie jullie in
2009 graag terug.

____________
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN

DOOR LAURETTE ONKELINX

Vice-Eerste Minister en Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dames en heren, ik wil in de eerste plaats het initiatief begroeten van mijn collega,
Joëlle Milquet. De organisatie van een studiedag over de individualisering van de
rechten, waardoor er op dit vlak concrete en overlegde voorstellen zullen kunnen
gedaan worden en een beleid op korte, middellange en lange termijn kan uitgestip-
peld worden, lijkt me inderdaad meer dan ooit belangrijk te zijn in onze huidige
constant veranderende maatschappij. Voor alles wens ik er de nadruk op te leggen
dat ik, net als u, zeer gehecht ben aan het principe van de individualisering van de
sociale rechten.

Dit principe garandeert immers aan iedereen de neutraliteit van de sociale zekerheid
bij de individuele levenskeuzes. Ik ben er dus vast van overtuigd dat bijvoorbeeld
twee personen die samen een huishouden willen delen, niet zouden moeten beboet
worden in verschillende sectoren van de sociale zekerheid wegens die wens om
samen te leven.

Ik denk trouwens dat dit principe overeenstemt met de evoluties van de maatschap-
pij waarin we leven. Onze maatschappij kende de laatste jaren zeer significante ver-
anderingen en evolueerde constant. Ik denk hierbij aan de nieuw samengestelde
gezinnen die sterk toenemen, aan het fenomeen van het solidair wonen dat zich ver-
der ontwikkelt, soms omdat men zich in moeilijke economische situaties bevindt of
omdat onze medeburgers banden tussen de generaties willen scheppen, of tussen
personen van diverse afkomst en aan het samenwonen van studenten in hun kot,
waardoor deze studenten een eerste ervaring opdoen van leven buiten de ouderlijke
woning, waarbij dit tegelijk financieel draagbaar blijft. De individualisering van de
rechten in de sociale zekerheid is vast en zeker het meest dringende antwoord dat
aan deze maatschappelijke evolutie moet worden gegeven.

En ik ben er ten slotte van overtuigd dat het ook, en misschien vooral, een reële
zoektocht is naar meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. Om die gelijkheid te
bereiken, moeten de vrouwen immers hun rechten veroveren. Nu de vrouwen
stemrecht hebben, het recht om buitenshuis te werken en het recht op de zelf
gekozen seksualiteit, is het thans essentieel dat ze er eindelijk in slagen om gelijk-
heid te bereiken in het domein van de sociale zekerheid.
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De individualisering van de sociale rechten is eveneens een waarde inzake het
gezinsbeleid, met het oog op het promoten van een gelijke behandeling tussen alle
gezinssituaties die beschouwd worden als zijnde de privékeuzes van elkeen. Vol-
gens mij heeft de Staat zich niet te mengen in de privésfeer van haar burgers. Elkeen
moet de vrijheid hebben om zijn eigen keuzes te maken over hoe men wil leven,
welk koppel of welk gezin men wil vormen. Men ziet echter steeds regelmatiger dat
bepaalde koppels verplicht zijn om een keuze te maken waartoe niemand verplicht
zou moeten worden. Ik denk bijvoorbeeld aan de koppels waarvan beide partners
werkloos zijn en die moeten scheiden om te kunnen genieten van een werkloos-
heidsuitkering voor een alleenstaande en dus om een beetje waardig te kunnen
leven. Ik denk ook aan de fraude die georganiseerd wordt ten koste van de sociale-
uitkeringstrekkers, die soms verplicht zijn om een fictief adres te nemen om uitke-
ringen als alleenstaande te kunnen verkrijgen.

We kunnen stellen dat er inzake de sociale zekerheid twee types van rechten zijn.
Allereerst zijn er de “eigen rechten”, zoals de gezondheidszorg voor de werkne-
mers, het ouderdomspensioen en de gewone kinderbijslag.

Daarnaast zijn er de “afgeleide rechten”. Ik heb het hier bijvoorbeeld over de
gezondheidszorg voor de personen ten laste van de werknemers, de pensioenen
voor de gescheiden echtgenoten en de overlevingspensioenen.

Volgens mij zou het op het domein van de individualisering van de rechten in de
sociale zekerheid onze doelstelling moeten zijn dat elkeen op termijn voor zichzelf
zijn eigen rechten vestigt in de sociale zekerheid. En wanneer ik “op termijn” zeg,
denk ik inderdaad dat de individualisering van de rechten in de sociale zekerheid
stapsgewijze moet gebeuren, met prioriteit voor de bijzonder acute situaties: de kin-
derbijslag, het niveau van de vergoedingen tussen alleenstaanden, samenwonenden
en gezinshoofden, de sociale rechten van de vrouwen of echtgenoten die “afhanke-
lijk” zijn, enz. U hebt natuurlijk begrepen dat, wanneer ik zeg dat elkeen van de
eigen rechten zou moeten genieten, ik het alleen over de volwassenen heb.

Waarom moet men deze etappes voorzien bij het transformeren van ons systeem
van rechten in de sociale zekerheid?
In de eerste plaats moeten we de afgeleide rechten garanderen voor de personen
die er thans van genieten. We kunnen niet bruusk overgaan van een systeem waarbij
een deel van de rechten afgeleide rechten zijn, naar een systeem met rechten die
strikt eigen rechten zijn. Talrijke personen genieten nu immers van afgeleide rech-
ten en indien het systeem brutaal veranderde, zouden ze geen enkel inkomen meer
hebben. Men moet dus voorzien dat deze individualisering van de bijdragerechten
bij de sociale prestaties progressief wordt ingevoerd, met overgangsstelsels voor de
verworven situaties.

Verder moet men er zich ook van bewust zijn dat de transformatie van ons huidige
systeem naar een van individualisering van de rechten alleen financieel leefbaar kan
zijn indien men progressief een systeem van bijdragen voor iedereen invoert. Zo zou212



elke persoon die de beroepsactieve leeftijd heeft, proportioneel tot diens inkomsten
moeten bijdragen.

De individualisering van de rechten inzake de sociale zekerheid moet dus op de
lange termijn ingesteld worden, maar ik ben ervan overtuigd dat er doelstellingen
op korte en middellange termijn kunnen gedefinieerd worden en dat er situaties zijn
die snel kunnen verbeterd worden.

Ik heb een dubbele visie van de individualisering van de rechten: ik denk inderdaad
niet dat we de individualisering van de rechten op dezelfde manier kunnen bekijken
wanneer het over actieve personen gaat die van verschillende rechten genieten
naargelang van hun gezinssituatie als wanneer men het heeft over personen in het
gezin die van “gratis” afgeleide rechten genieten.

Laten we eerst het geval nemen van de personen die inkomsten hebben, met andere
woorden van mensen die werken, die werkloos zijn of invaliden bijvoorbeeld.

Thans worden twee personen die gedurende hetzelfde aantal jaren werken, die het-
zelfde salaris ontvangen en die dus op dezelfde manier bijdragen, niet op identieke
wijze behandeld en dit naar gelang van hun gezinssituatie. Zo zullen ze, wanneer ze
werkloos worden, verschillende vergoedingen krijgen indien de ene persoon alleen-
staand is en de andere samenwonend.

De individualisering van de rechten in de sociale zekerheid is in dat geval een kwes-
tie van gelijkheid en non-discriminatie. Waarom eist men immers bijvoorbeeld van
een verhuurder dat hij niet discriminerend mag handelen tussen zijn potentiële
huurders, naargelang van hun gezinssituatie, maar accepteert men wel dat de Staat
het zich zelf veroorlooft om te discrimineren op basis van de burgerlijke stand van
een persoon? Het systeem van de werkloosheidsvergoedingen is een goed voor-
beeld van een discriminatie op basis van de gezinssituatie. En vanuit dit standpunt is
de invaliditeitsvergoeding eveneens problematisch. Deze discriminatie die gelinkt is
aan de gezinssituatie is ontoelaatbaar en men moet hier snel een einde aan maken.

Ik denk dat we bij deze flagrante gevallen van discriminatie tussen personen op
grond van hun gezinssituatie, doelstellingen op korte termijn moeten vastleggen om
dat te stoppen.

Een andere situatie die volgens mij ook verbeterd moet worden, maar waarvoor
waarschijnlijk diepgaandere en minder punctuele aanpassingen nodig zullen zijn, is
die van een koppel waar een persoon beslist om niet te werken en die geen werk-
loosheidsuitkering krijgt en niet geniet van enige andere sociale uitkering.

In dat geval betreft het een keuze die het koppel maakt en is dat de individuele ver-
antwoordelijkheid van dat koppel. Dat gebeurt en de Staat kan zich daar uiteraard
niet tegen verzetten, zonder het principe van de vrije keuze van onze manier van
leven, die ons zo dierbaar is, in het gedrang te brengen. 213
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Dit gezegd zijnde, geniet deze niet-werkende persoon, zoals al onze medeburgers,
van een dekking gezondheidszorg en van heel wat andere afgeleide rechten.

Ik heb het gevoel dat men hier een aanvullende verplichte bijdrage moet voorzien
voor de echtgenoot of de levenspartner. Die aanvulling zou gestort worden aan de
sociale zekerheid, en zou het mogelijk maken om de afgeleide rechten te betalen
die thans volledig gratis zijn, zoals de gezondheidszorg voor de niet-werkende echt-
genoot.

Ik denk inderdaad dat het onrechtvaardig en redelijk choquerend is wanneer men
ziet dat mensen die thuis blijven en die nooit hebben bijgedragen, kunnen genieten
van een overlevingspensioen dat hoger ligt dan het ouderdomspensioen van iemand
die zijn hele leven heeft bijgedragen.

Behalve het onrechtvaardige aspect van deze sociale situaties, denk ik dat sommigen
het statuut van de vrouw aan de haard willen aanmoedigen. Dat lijkt me uiterst
retrograde te zijn en zeer gevaarlijk in onze huidige maatschappij. De familiebanden
zijn immers steeds brozer en vrouwen worden soms door hun echtgenoot in de
steek gelaten, zonder dat ze een uitkering voor levensonderhoud krijgen en zonder
dat ze enig inkomen hebben. Indien we uiteindelijk naar het instellen van een indi-
vidualisering van de rechten gaan, zullen deze dramatische situaties waarschijnlijk
veel minder vaak voorkomen.

Ik wil mijn betoog afsluiten door u te zeggen dat ik zeer gehecht ben aan het solida-
riteitsprincipe dat de sociale zekerheid in België vertegenwoordigt. Wanneer ik
deze voorstellen doe, vind ik uiteraard niet dat elkeen maar dankzij de eigen inkom-
sten moet kunnen leven en dat het individualisme de basis van onze maatschappij
moet zijn. Integendeel zelfs. Maar ons systeem van sociale zekerheid komt vaak op
financieel vlak in gevaar, onder meer door de toename van de afgeleide rechten. De
individualisering van de rechten is voor mij dus niet alleen een belangrijke strijd
voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, maar ook een middel om ons solidari-
teitssysteem, dat velen ons benijden, te behouden.

Ik dank u voor uw aandacht en ik kan u zeggen dat de conclusies die uit deze studie-
dag zullen getrokken worden, zeer ernstig door mijn team bestudeerd zullen wor-
den. Ik wens u dus veel arbeidsvreugde!

____________
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ALGEMENE BESCHOUWINGEN

DOOR MARIE ARENA

Minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Geachte Dames,
Geachte Heren,

Allereerst wil ik mijn onvermoeibare collega Joëlle Milquet bedanken. Zij heeft het
initiatief genomen voor deze bijeenkomst, die ons de gelegenheid biedt om te pra-
ten over een onderwerp dat vaak wordt aangehaald, maar moeilijk is.

De impact van de afgeleide rechten is, zoals wij weten, verschillend voor vrouwen
en mannen. Voor we het belangrijke element van de gelijkheid tussen vrouwen en
mannen aankaarten, lijkt het mij noodzakelijk om eerst te kijken welke gevolgen
deze rechten vandaag hebben op het domein dat tegenwoordig het mijne is. Ik
spreek uiteraard over de gevolgen op het vlak van pensioenen.
Wat de precieze omvang is van deze gevolgen, kan worden afgemeten aan de bud-
getten die ervoor worden uitgetrokken, zoals de heer Bertels daarnet heeft gedaan,
of met behulp van theoretische voorbeelden zoals diegene die werden ontwikkeld
door mevrouw Raes. Maar even belangrijk is het om even stil te staan bij de concre-
te gevolgen van deze afgeleide rechten voor vrouwen, en soms zelfs voor mannen.

In eerste instantie is mijn vertrekpunt de pensioenuitkering, die in grote mate een
weerspiegeling is van iemands professionele loopbaan. Als men de gemiddelde
bedragen hiervan bekijkt voor vrouwen en voor mannen, dan merkt men heel gauw
dat het pensioen voor vrouwen veel lager is dan dat voor mannen. Er zijn verschil-
lende oorzaken voor deze feitelijke toestand, en zij zijn ons welbekend: de lonen
voor vrouwen liggen vaak lager, maar vooral het feit dat vrouwen ook kortere car-
rières hebben of slechts deeltijds werken speelt een rol. Daartegenover staat dat
vrouwen vaker voordeel halen uit correctiemechanismen die hun pensioen doen
stijgen wanneer het wordt berekend, zoals het minimumrecht per verzekerd jaar of
het minimumpensioen.

Deze vaststelling moet echter sterk worden genuanceerd want als men de situatie
voor mannen bekijkt en die vergelijkt met die voor vrouwen die nooit getrouwd zijn
geweest, dan merkt men dat de gemiddelde pensioenen volledig met elkaar te ver-
gelijken zijn. Men zou zelfs geneigd zijn om te zeggen dat ‘het huwelijk de pensioen-
uitkering voor vrouwen niet ten goede komt…’.
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Opnieuw moet deze vaststelling echter genuanceerd worden: als we het inkomen
van alleenstaande vrouwen vergelijken (weduwen of ongehuwden) met het inko-
men van mannen, dan stellen we opnieuw vast dat de pensioenen volledig met
elkaar te vergelijken zijn. Het aandeel van het afgeleid recht, en dus van het overle-
vingspensioen, herstelt dus een ongelijkheid op het vlak van inkomsten. Hier zou
men dus geneigd zijn om te zeggen dat ‘het huwelijk de pensioenuitkering voor
vrouwen niet ten goede komt, maar dat de afgeleide rechten dit compenseren.’

We hebben geschetst wat het individuele aandeel van de rechten is. Laten we dan nu
kijken naar wat er zou gebeuren als die rechten zouden verdwijnen. Voor de pensioe-
nen zou de volledige opheffing van de afgeleide rechten betekenen dat meer dan de
helft van de vrouwen zwaar inkomensverlies zou lijden. Zij zouden weinig andere keus
hebben dan zich te wenden tot steunmaatregelen opdat zij zouden kunnen genieten
van de inkomensgarantie voor ouderen die wij nog maar net boven de armoederisico-
grens hebben kunnen tillen. Deze mogelijkheid is vrij huiveringwekkend.

Wil dat zeggen dat de opheffing van de afgeleide rechten geen optie is? Dat denk ik
niet, want nogmaals blijkt dat de situatie van de ene vrouw niet te vergelijken valt
met die van andere vrouwen. Zou een vrouw van 55 die al 25 jaar gestopt is met
werken en te horen krijgt dat de afgeleide rechten worden opgeheven echt nog
kans maken om opnieuw werk te vinden? Maar tegelijk is het volstrekt wenselijk dat
een vrouw van 25 of 30 niet stopt met werken omdat ze moeder wordt of dat een
vrouw van 55 blijft werken en niet verplicht moet stoppen om voor haar zieke
ouders te zorgen.

Als men weet dat één van de essentiële elementen van de pensioenopbouw de duur-
tijd van een loopbaan is, en dat die tegenwoordig alleen gelijklopen voor vrouwen
en mannen onder de 40, dan lijkt de opheffing van de afgeleide rechten voor vrou-
wen boven die leeftijd totaal onuitvoerbaar.

Maar als we op die piste blijven denken, dan veroordelen we systematisch alle vrouwen
die zich tevredenstellen met die tweederangsplaats totdat er hypothetisch gesproken
betere tijden aanbreken en zij de plaats toegekend krijgen die zij verlangen.
Ik wil mij politiek inzetten voor de emancipatie van iedereen en zal dan ook elk idee
of elk initiatief in die richting met alle kracht verdedigen. Als minister van Pensioe-
nen, kan ik echter niet om de vaststelling heen dat ik in de meeste gevallen te laat
kom om iets te veranderen aan de vele factoren die ertoe leiden dat vrouwen, op
het vlak van pensioenen, in een veel minder comfortabele positie terechtkomen dan
mannen. Daar moet ik u, geacht publiek, wellicht niet attent op maken: de opge-
drongen rollen, de min of meer bewuste vooroordelen die vaak, al te vaak, een
beeld van vrouwen scheppen waarbij het normaal is dat vrouwen van de arbeids-
markt verdwijnen.
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U merkt dat de individualisering van rechten niet alleen de strijd van de minister van
Pensioenen kan zijn, omdat inspanningen in het kinderopvangbeleid, in het onder-
wijsbeleid tot aan het ogenblik dat de huishoudelijke taken gelijk worden verdeeld,
tot de andere als gelijke wordt aanvaard, essentieel zijn voor deze beleidsvorm.
Meer nog, het arbeidsbeleid neemt een belangrijke plaats in op dat domein omdat
de beste manier om ervoor te zorgen dat iedereen in de toekomst een gepast loon
ontvangt, kan bereikt worden door zo veel mogelijk mensen te werk te stellen op
de arbeidsmarkt.

Ik zal, voor wat onder mijn bevoegdheden valt, in het kader van de Nationale Confe-
rentie voor de Pensioenen onderzoeken in welke mate er vorderingen kunnen wor-
den gemaakt op dat domein. Maar we mogen niet vergeten dat dit wellicht een
inspanning zal zijn die we op lange termijn moeten leveren.

Ik dank u voor uw aandacht.
____________
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VAN EIS TOT VERZET

DOOR DOMINIQUE DE VOS

Voorzitster, Raad van Bestuur, Comité de Liaison des Femmes

Voor zover ik mij herinner, loopt de geschiedenis van de individualisering van rech-
ten samen met de strijd tegen de ongelijke behandeling van mannen en vrouwen in
de sociale zekerheid en, in het algemeen, met het streven van vrouwen naar zelf-
standigheid door het uitoefenen van een beroepsactiviteit. De eis voor individuele
rechten ligt als vanzelf in de lijn van dit gelijkheidsproces voor de werkomstandig-
heden en in de sociale zekerheid. We stellen vast dat al dan niet gehuwde vrouwen
sinds 1970 steeds meer een beroepsactiviteit uitoefenen, ondanks de jaren van crisis
en culpabiliserende werkloosheid, ondanks de beleidsinitiatieven die van werken
doen afzien of het ontmoedigen, ondanks de toename van deeltijds werk. De vrou-
welijke werknemers dragen bij tot de financiering van de sociale zekerheid volgens
dezelfde regels als de mannen, in dezelfde verhoudingen, en dat op hun geïndividu-
aliseerd inkomen, ook al is er nog steeds geen sprake van gelijke beloning. Ze ver-
wachten terecht dat ze sociale uitkeringen krijgen die volgens dezelfde regels wor-
den berekend. Alleen heeft de politieke vindingrijkheid er de voorkeur aan gegeven
om gebruik en misbruik te maken van de globalisering van de “gezinsgerichter
gemaakte” inkomsten, van redeneringen die van de behoeften uitgaan, en van het
onderzoek naar de bestaansmiddelen, eerder dan de principes van gelijkheid en
rechtvaardigheid in de toegang tot verstrekkingen toe te passen. Niet alleen pen-
sioenen en uitkeringen worden louter door het feit dat ze de echtgenote (“ten
laste”) zijn van een werknemer, aan niet-werkende vrouwen betaald, maar voor
sommige werkloze vrouwen werden de uitkeringen na een bepaalde periode ver-
laagd of zelfs afgeschaft omdat ze de echtgenote zijn van of samenwonen met een
werknemer. 

We kunnen stellen dat de collectieve bewustwording in ons land dateert van de
interventiepolitiek van Minister van Tewerkstelling en Arbeid R. Dewulf, toen
eind 1980 de Nationale Conferentie van de Arbeid geen resultaat opleverde. Om de
loonmatigingswet voort te zetten hadden koninklijke besluiten de regels voor de
toekenning van werkloosheidsuitkeringen gewijzigd en de mogelijkheden voor de
uitsluiting van werklozen verruimd. De actieve vrouwen oordeelden dat deze maat-
regelen onaanvaardbaar waren, en ze verzetten zich ertegen. Dit verzet is het ver-
melden waard (1).

(1) G. Julémont stelde ter vergelijking reeds L’individualisation du droit à la sécurité sociale, une
réflexion sur les revendications des mouvements féminins voor, onuitgegeven.
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Bij de gebeurtenissen die we ons nog herinneren, komt ook een indrukwekkend
aantal briefwisselingen, processen-verbaal, memoranda, communiqués, artikels, bro-
chures, seminaries, studies die nu het archief, de ‘bibliotheek’ van deze sociale
geschiedenis uitmaken. Het was geen sinecure om deze massa documenten – die
niet altijd officieel zijn en waarvan de oudste niet allemaal elektronisch toegankelijk
zijn – te inventariseren en te klasseren, af te wegen naargelang van de doelstelling,
namelijk te getuigen van een hoofdstuk uit de recente geschiedenis, een hoofdstuk
dat niet is afgesloten en wellicht nog verder moet worden uitgediept. Het gaat
slechts om een kleine bijdrage tot de geschiedenis van de sociale zekerheid, maar
zonder deze bijdrage zou deze geschiedenis onvolledig zijn.

Om die redenen kunnen we, aan de hand van een chronologische voorstelling per
decennium, toch ten minste een aantal bakens weergeven, zonder effectief histo-
risch afstand te nemen en zonder aanspraak te maken op volledigheid. Bij de keuze
die we hebben gemaakt, moesten we echter rekening houden met de respectieve
betrokkenheid van elke speler/speelster. Mogen diegenen, mannen of vrouwen, die
ik zou nalaten te citeren, het mij vergeven. Het opmerkelijkste is dat deze spelers en
speelsters zich niet hebben laten ontmoedigen door de tegenslagen, door de doof-
heid van de overheid, die wel kon luisteren, maar niet hoorde. De eis blijft toepasse-
lijk en steekt des te sterker de kop op naarmate de tegenstanders venijniger worden.

Het onderwerp is nog steeds omstreden. De debatten verschuiven naargelang zich
nieuwe fenomenen (toename van het deeltijds werk, loongelijkheid, ruimte voor niet-
verloonde, sociaal nuttige arbeid, gedeelde gezinsverantwoordelijkheid, ouderschaps-
vorm, zin van de solidariteit, groter armoederisico, ...) voordoen, maar het heet hang-
ijzer blijft heet zolang geen rechtvaardige oplossing wordt gevonden die qua levens-
keuzes neutraal is en ten volle erkent dat ook vrouwen bijdragen tot de economie. 

1. DE JAREN ZEVENTIG – VERTROUWEN IN DE VOORUITGANG

In de jaren zeventig pakt een aantal auteurs uit buurlanden, vooral dan uit Frankrijk,
het probleem aan door gehuwde vrouwen ertoe aan te sporen om eigen rechten te
verwerven en zo hun economische onafhankelijkheid te verzekeren.

P. Laroque bijvoorbeeld – voorzitter van de Raad van State van de Franse Republiek
– wenst de beginselen van de overlevingspensioenen op de helling te plaatsen: “In
alle moderne landen wordt de huidige evolutie van de ideeën gestuurd door het feit
dat seksegelijkheid alsmaar uitdrukkelijker wordt bevestigd en elke vorm van discri-
minatie tussen mannen en vrouwen verboden is. We moeten ons dan afvragen of de
tijd niet rijp is om de principes van de weduwepensioenen in vraag te stellen” (2).
Reeds in die tijd noemt hij het weduwepensioen een afgeleid recht, een recht

(2) Laroque, P., Droits de la femme et pensions de survie, Revue internationale du travail, p. 1, 1972.
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dat weduwen via hun man verwerven. Hij schuift echter vooral die idee van een
ouderdomspensioen naar voor die op het model van de basispensioenen in de Scan-
dinavische landen is gebaseerd; deze pensioenen steunen al dan niet op een bijdra-
ge, afhankelijk van het feit of een vrouw al dan niet kinderen heeft grootgebracht.
Dit is een overgangsfase, tot de weduwepensioenen “spontaan verdwijnen”.

In zijn beknopt overzicht van het sociaal recht beklemtoont J. Dupeyroux reeds in
1972 dat de last voor gehuwde vrouwen aan de samenleving wordt opgelegd, eer-
der dan aan het huishouden. 

Ook R. Ruellan (3) heeft kritiek op het feit dat de vrouw van haar echtgenoot afhan-
kelijk is. In geval van echtscheiding vervallen vrouwen in bestaansonzekerheid en
zijn ze verplicht om aan het werk te gaan en zo eigen rechten, die noodzakelijker-
wijze contributief zijn, te verwerven. Zij stelt mogelijke oplossingen voor om afge-
leide rechten in eigen rechten om te zetten.

R. Cuvillier (4) drijft de kritiek nog een stukje verder door. Zij toont aan dat de thuis-
blijvende echtgenote van ongerechtvaardigde fiscale voorrechten geniet en van
sociale voordelen gebruik kan maken zonder bijdragen te betalen; werkneemsters
daarentegen dragen fiscaal en sociaal te veel bij. Dat deze voordelen ook de echt-
genoot ten goede komen, betekent nog niet dat de samenleving er de last van moet
dragen. Verder bepleit zij dat thuisblijvende vrouwen op basis van een fictief inko-
men aan de sociale zekerheid worden onderworpen. 

Al deze opinies komen in opstand tegen de onrechtvaardigheid, waarschuwen voor
de armoederisico’s en ontwikkelen een primaire perceptie van de discriminatie tus-
sen mannen en vrouwen. De Europese richtlijn inzake de gelijkheid tussen mannen
en vrouwen in de wettelijke socialezekerheidsregelingen is nog in nevelen gehuld.

We bevinden ons in die tijd in de fase waarin het Europese recht op gelijke behan-
deling van mannen en vrouwen – recht dat in België althans op veel enthousiasme
kan rekenen – wordt uitgewerkt en er vertrouwen heerst in het “Europa” dat wordt
gesuggereerd door overtuigde ambtenaren, die er misschien wel de beperkingen
van inzien, maar geen flauw vermoeden hebben van wat de valkuilen ervan zouden
kunnen zijn. Maar het recht dat de gelijkheid beschermt, wordt gesmeed in een con-
text van economische crisis, die de overheid en de beheerders van de sociale zeker-
heid niet bepaald tot vrijgevigheid aanzet. De inkt is nog niet eens droog of de
ondertekenaars zoeken reeds naar een achterdeurtje en ze storten zich op alle
onderhandelde uitzonderingen (5).

(3) Ruellan, R., La femme et la sécurité sociale, Droit Social, januari 1976. Verder verwijzen we naar
Bichot, J., Peut-on en finir avec les droits dérivés? Le cas de l’assurance-maladie, Droit Social, januari,
p. 59, 1985.
(4) Cuvillier, R., L’épouse au foyer: une charge injustifiée pour la collectivité, Droit Social, decem-
ber, 1977.
(5) De Vos, D., L’égalité de traitement entre hommes et femmes, un droit d’exception, Arbeidsblad,
oktober, november, december, 1993.
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In België grijpen de “onderzoekers” naar “maatregelen om de toename van de werk-
loosheid een halt toe te roepen”, naar oplossingen die volgens hen waarschijnlijk
zonder al te veel moeite door de betrokken bevolkingsgroep zouden worden aan-
vaard: de rechten beperken van die werkloze vrouwen die van misbruik worden
verdacht. In de “Cahiers du Griff” van 1977 (6) wordt de “gezinswerkloosheidsuitke-
ring” waarvan sprake is, reeds geschrapt; er wordt met de beginselen van de sociale
verzekering geschermd en de terugkeer naar de staat van behoeftigheid wordt gehe-
keld. Van onrechtstreekse discriminatie is er nog geen sprake ook al willen de Euro-
pese richtlijnen van 1975 (gelijke beloning), 1976 (gelijkheid in toegang tot het
arbeidsproces, arbeidsvoorwaarden en voorwaarden voor ontslag) en 1978 (gelijke
behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de sociale zekerheid) het
einde van nu net die onrechtstreekse discriminatie.

De ontgoocheling zou niet lang op zich laten wachten.

2. DE JAREN TACHTIG – OPSTANDIGHEID

In 1980, met andere woorden wanneer in de sociale zekerheid bezuinigingsmaatrege-
len worden genomen, wijzigt de Belgische regering de categorieën van werklozen
door de categorie “andere werknemers” in twee subcategorieën op te splitsen (7).

Voortaan bestaan er drie categorieën van werklozen: werkloze gezinshoofden,
werknemers zonder gezinslast, waaronder de alleenstaanden en de samenwonen-
den. De eerste groep krijgt 60% van het recentste brutoloon tijdens de volledige
periode van werkloosheid, de tweede groep (de alleenstaanden) en de derde groep
(de samenwonenden) hebben in het tweede jaar nog slechts recht op 40% en heb-
ben na tweeëneenhalfjaar en gedurende even veel maanden als ze werkjaren kun-
nen rechtvaardigen, nog slechts recht op een forfaitair bedrag. Het forfaitair bedrag
voor samenwonenden ligt onder het bestaansminimum van dat ogenblik. Doordat
naar het gezinsstatuut, de echtelijke staat en het begrip “behoefte” (forfait) wordt
verwezen, worden de individuele rechten op werkloosheidsuitkeringen van deze
laatste categorie van werknemers beperkt, ook al hebben zij deze rechten verwor-
ven op basis van de sociale bijdragen die van hun loon zijn afgehouden. Omgekeerd
worden de rechten behouden voor categorieën van niet-werknemers, die ook geen
werknemer wensen te worden, ... Het socialeverzekeringsprincipe van de sociale
zekerheid wordt met de voeten getreden en de solidariteit tussen werknemers
wordt daardoor kunstmatig verbroken. Samenwonenden vallen in de “derde perio-
de” nog steeds onder de forfaitaire regeling!

In feite hebben de maatregelen, die door de Minister van Werkgelegenheid als neu-
traal worden voorgesteld, in die tijd gevolgen voor de 95% vrouwen die de categorie
samenwonenden uitmaken. En de gezinshoofden? In feite krijgen werknemers die

(6) Cahiers du Griff, La crise, c’est quoi?, in Lewin, Rosine, april, La crise, nos luttes, p. 24, en de
omkaderde tekst, p. 58, 1977.
(7) KB van 24 december 1980, B.S. 4 december 1980, van kracht vanaf 1 januari 1981.
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met volwassenen van het andere geslacht samenwonen, geen beroeps- of vervangingsin-
komen. In deze categorie wordt een groot aantal mannen geteld (80% in 1982); de catego-
rie alleenstaanden bestaat voor een groot stuk uit vrouwen (65% in 1982) (8).

Het Comité de Liaison des Femmes verenigt dan de vrouwenbewegingen, de vrou-
wen in de vakbonden en in de progressieve partijen, … en verzet zich tegen deze
maatregelen, die worden gezien als een onverdraaglijke aanval tegen werkloze vrou-
wen (9). Het Comité wordt spontaan gecreëerd en gestructureerd naar aanleiding
van deze discriminatie inzake werkloosheid en later richt het zich ook tegen alle
andere vormen van discriminatie in de werkgelegenheid, de opleidingen, de sociale
zekerheid, de fiscaliteit, ... 

Het Comité de Liaison des Femmes richt onmiddellijk een telegram, brieven, een
memorandum aan de Belgische regering, maar zonder resultaat.

Het interpelleert onmiddellijk de Europees commissaris voor werkgelegenheid,
sociale zaken en onderwijs Yvor Richard, die al heel snel de malaise tussen de Euro-
pese belofte en de dreigende risico’s dat ervan wordt afgeweken, begrijpt en zich
bereid verklaart om zijn invloed bij de Belgische regering te doen gelden.

Op 22 oktober 1981 dient het Comité de Liaison des Femmes een klacht in bij de
Europese Commissie wegens indirecte discriminatie ten overstaan van richtlijn 79/7
van december 1978. Artikel 4 van de richtlijn verbiedt iedere vorm van directe of
indirecte discriminatie op grond van geslacht, met name door naar de echtelijke
staat of gezinssituatie te verwijzen als het gaat over de berekening van de prestaties
én ook van de verhogingen die uit hoofde van de echtgenoot verschuldigd zijn en
bedoeld zijn voor personen ten laste … ”. Ook al wordt de richtlijn pas in december
1984 officieel getransponeerd, wordt er algemeen een “standstill” opgelegd aan de
lidstaten: er mogen geen nieuwe vormen van discriminatie worden teweeggebracht
net nu ze moeten worden weggewerkt (10).

Het begrip indirecte discriminatie is in die tijd slechts een jurisprudentiële uitleg-
ging – sinds het arrest-Jenkins in 1981 (11) – waarmee wordt erkend dat de statistie-
ken relevant zijn om het onrechtstreeks discriminerende karakter van een bepaling

(8) Zie de oorspronkelijke klacht van het Comité de Liaison des Femmes, 1981, en verder De Vos,
Dominique, Exercice d’imagination à propos des allocations de chômage in het Verslag van het col-
loquium van 26 september 1987, Sécurité Sociale: individualisation des droits et transformation des
droits dérivés, Université des Femmes, pp. 55-78, 1988.
(9) Dufour, Isabelle, Entailler la sécurité sociale, la méthode De Wulf, La revue nouvelle, mei-juni, p.
48, 1981.
(10) Laurent, A., Egalité en matière de sécurité sociale, Europe sociale, supplement 2, 1986.
(11) Arrest van 31 maart 1981, zaak 96/80, Jenkins/Kingsgate, HJEG, p. 911, 1981. Het ging om dis-
criminatie inzake uurloon tussen deeltijdse werknemers en voltijdse werknemers in Groot-Brittannië.
Het Hof oordeelde dat, aangezien de deeltijdse werknemers in hoofdzaak vrouwen waren, het ver-
schil in loon discriminerend kon zijn. Deze conceptie wordt later kracht bijgezet door richtlijn 96/97
van 15 december 1997 inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie gebaseerd op het geslacht,
maar is niet toepasbaar op de sociale zekerheid. 223
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aan te tonen: zodra een maatregel de werknemers van een bepaald geslacht opvallend
treft, is er een vermoeden van discriminatie, dat evenwel door objectief gerechtvaardigde
redenen die los staan van elk idee van discriminatie, kan worden weerlegd.

De Europese Commissie legt enige behoedzaamheid aan de dag als ze inzake de
sociale zekerheid een inbreukprocedure start tegen een regering. Ze ondervraagt de
regering herhaaldelijk en deze komt tot inzicht na een eerste ingebrekestelling op 5
juli 1983, een tweede op 7 september 1984 en een derde op 10 juni 1985 (12), na
het met redenen omkleed advies (2 juni 1986) en de melding dat ze een veroorde-
ling riskeert, ... en de regering wijzigt haar wetgeving.

Het KB van 8 augustus 1986 kan worden samengevat als een reliftingsformule voor
de werkloosheidsreglementering:

� de categorie gezinshoofden wordt vervangen door de categorie samenwonende
werklozen met gezinslast, die van samenwonende werklozen wordt vervangen
door de categorie werklozen zonder gezinslast (andere werknemers) en de cate-
gorie alleenstaanden blijft ongewijzigd; 

� de werkloosheidsuitkeringen bestaan uit een basisuitkering en een opeenstape-
ling van verhogingen, dat wil zeggen, een aanvullend aanpassingsbedrag en een
eenmalige uitkering voor inkomensderving (er wordt niet langer gesproken van
kortingen) (13);

� de situatie van de ex-samenwonenden tot slot is er sinds de eerste periode nog op
achteruitgegaan, aangezien zij slechts 55% van het geplafonneerde gederfde loon
ontvangen.

Hierbij merken we op dat het een subtiele zet is om van verhogingen gebruik te
maken, want richtlijn 79/7 geeft de lidstaten de mogelijkheid om aan de echtgenote
ten laste geen verhoogde uitkeringen toe te kennen. Maar wie er wordt uitgesloten,
kan restrictief worden geïnterpreteerd, zoals de Commissie in haar met redenen
omkleed advies reeds heeft aangegeven, en deze verhogingen compenseren slechts
prestaties die hun begunstigden een minimum aan inkomsten garandeerden. Verho-
gingen toegepast op bedragen die in verhouding staan tot het gederfde loon, zijn
onwettelijk (wat voor de reglementering van 1986 wel degelijk het geval is).

(12) Zorbas, G., Quelques exemples d’intervention de la Commission en matière d’égalité, Europe
sociale, supplement 2, 1986.
(13) De Vos, D., Exercice d’imagination à propos des allocations de chômage in het Verslag van het
colloquium van 26 september 1987, Sécurité Sociale: individualisation des droits et transformation
des droits dérivés, Université des Femmes, spec., p. 64, 1988.
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Bovendien breidt de Belgische regering deze categorie samenwonenden uit tot de
regeling voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering door het KB van 30 juli 1986.
Voortaan moet rekening worden gehouden met gerechtigden met personen ten
laste, die 65% van hun gederfde loon ontvangen, en met gerechtigden ten laste,
onder wie de alleenstaanden (45% van het gederfde loon) en de personen voor wie
er in het gezin een ander inkomen is (40% van het gederfde loon). Dit stelt geen paal
en perk aan indirecte discriminatie, maar brengt hen onder in de ziekteverzekering.

De Université des Femmes en het Comité de Liaison publiceren in juli 1986, meer
bepaald in het dagblad Le Soir, een overlijdensbericht van richtlijn 79/7, waarin de
stilte van de politieke verantwoordelijken en de pers aan de kaak wordt gesteld.
Voorzitter van de Commissie Jacques Delors antwoordt in een brief dat de Commis-
sie deze richtlijn niet zal begraven en dat ze “bereid is om, indien nodig, het bewijs
ervan te bezorgen aan die regeringen die eraan zouden kunnen twijfelen, door,
mocht dat nodig zijn, gebruik te maken van inbreukprocedures”.

In feite publiceert de, onbuigzame, Europese Commissie op 20 juni 1988 een twee-
de met redenen omkleed advies en tot slot maakt ze de zaak aanhangig bij het Hof
van Justitie. De discriminatie heeft tegelijkertijd betrekking op de berekeningswijze
voor de uitkeringen, op de bedragen en op de duur van de werkloosheid.

Het Comité de Liaison voert niet alleen actie op het vlak van de werkloosheidsverze-
kering, maar wil ook een advies voorleggen aangaande de manier waarop in de pen-
sioenen individuele rechten worden ingevoerd (14). Hierna volgen nog tal van aan-
bevelingen en publicaties.

Ook wat het denkwerk betreft, wordt er niet stilgezeten.

In dezelfde periode waarin de Commissie een zaak aanspant tegen het Koninkrijk
België, helpt de Université des Femmes het Comité de Liaison des Femmes een
handje bij het organiseren van een colloquium in 1987, waar de balans moet wor-
den opgemaakt van de vele overpeinzingen die van zowat overal afkomstig zijn. Dit
gedurfde colloquium is het eerste over het onderwerp en zet presentaties per tak
van de sociale zekerheid op een rijtje, alsook de standpunten van de vrouwen in de
vakbondsorganisaties (Marina Hoornaert voor het ABVV, en vrouwen uit de Neder-
landstalige en Franstalige politieke partijen).

Reeds in die tijd worden de kosten voor de afgeleide rechten evenzeer op de voor-
grond geplaatst als de sociale onrechtvaardigheid en de fundamentele ongelijkheid
die de afgeleide rechten met zich meebrengen. Er worden duidelijke diagnoses
gesteld: de afgeleide rechten overspoelen alle takken waarin vervangingsinkomens
voorkomen (werkloosheid, ouderdom, invaliditeit), en de gezondheidszorg. De kos-

(14) Advies van mei 1986.
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ten worden geraamd op 192 miljard frank, hetzij ongeveer een kwart van de uitke-
ringen van sociale zekerheid; de meeste afgeleide rechten belasten de pensioenrege-
ling (154 miljard, hetzij 33%) (15). We hebben het gehad over methodes om per tak
van de sociale zekerheid de afgeleide rechten te vervangen door eigen rechten, we
protesteren tegen de werkloosheidsvallen die inherent zijn aan deze ongeschikte
verdeling van de prestaties.

De meeste leden van de Commissie Vrouwenarbeid, een paritair samengesteld
orgaan dat sinds 1974 bij de Minister van Tewerkstelling en Arbeid is ondergebracht
(16), kanten zich tegen gezinsmodulering in de sociale zekerheid en verzetten zich
tegen gezinsselectiviteit (17). Er wordt inzake indirecte discriminatie advies gegeven
over de hervorming van de sociale zekerheid door Minister Dehaene (18) maar,
zoals Marina Hoornaert beklemtoont, de Commissie Vrouwenarbeid mag de analy-
ses dan al vrij ver hebben doorgedreven, de leden die de bedrijfsorganisaties verte-
genwoordigen, wensen geen officieel standpunt in te nemen voor de individuali-
sering van rechten (19). In werkelijkheid worden de vakbonden heen en weer
geslingerd tussen de belangen van de mannen en de rechten van de vrouwen op
gelijke behandeling.

De Emancipatieraad, overlegorgaan bij de Staatssecretaris voor sociale emancipatie
(20), heeft eveneens uiting gegeven aan zijn engagement om het vóór een geïndivi-
dualiseerde sociale zekerheid op te nemen. Staatssecretaris Miet Smet doet in deze
crisisperiode, zoals verwacht, zelf een beroep op budgettair realisme, en eindigt
met de geruststelling dat, aangezien de meerderheid van de vrouwen uiteindelijk zal
werken, ... het probleem zich op termijn eigenlijk zelf zal oplossen (21).

De Conseil national des femmes belges organiseert op zijn beurt een colloquium, in
april 1989 (22), rond het ruimere thema “Een andere sociale zekerheid”. Tijdens dit
colloquium wordt de individualisering van rechten uitvoerig aangekaart door Vie
féminine en door het Comité de Liaison des Femmes. De steun van het pers- en
voorlichtingsbureau van de Europese Gemeenschappen voor België wijst op het
belang van het thema, zowel voor de Europese Commissie, die ambtenaren afvaar-
digt, als voor professoren recht (E. Vogel) en economie.

(15) Clotuche, G., Evaluation du coût actuel des droits dérivés et estimation du coût d’une réfor-
me, Actes, p. 30.
(16) Deze commissie ruimt in 1993 plaats voor de huidige Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen
en Vrouwen.
(17) Zie advies nr. 36 van 9 mei 1983.
(18) Zie advies nr. 38 van 25 mei 1984.
(19) Aktes van het colloquium van 1987, p. 121 e.v. 
(20) Opgericht in 1986, niet paritair samengesteld.
(21) Aktes van het colloquium van 1987, p. 101 e.v.
(22) Er bestaat alleen een map met presentatiedocumenten, waarvan twee uitsluitend aan de individuali-
sering van socialezekerheidsrechten zijn gewijd (A. Collet voor Vie féminine en D. De Vos voor het CLF).
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2.1. AANVULLENDE UITWERKING VAN HET EUROPESE RECHTSKADER
Richtlijn 79/7 verbiedt afgeleide rechten niet, maar wil gelijkheid doen nastreven
voor alle verstrekkingen, ook wanneer die “afgeleid” zijn.

Het voorstel voor een bezemrichtlijn van 27 oktober 1987, die de verwezenlijking
van de gelijkheid in de wettelijke en beroepsregelingen van de sociale zekerheid
moet aanvullen, zet de lidstaten ertoe aan om de afgeleide rechten te vervangen
door eigen rechten, die “individueel voor alle gerechtigden erkend zijn” (artikel 11),
en dat, in de regelingen voor gezondheidszorg, de ziekteverzekering, de pensioenen
en de overlevingspensioenen (artikel 4). Daarbij kunnen ze tijdens een overgangs-
periode bepaalde bestaande categorieën van gerechtigden behouden.

“Er wordt gewerkt aan de individualisering van rechten, die, op termijn, een vol-
maaktere gelijkheid mogelijk zou moeten maken,” schreef Odile Quintin in 1986
(23).

3. DE JAREN NEGENTIG – ONDERZOEK EN DEBAT

Na een procedure van 10 jaar wijst het Hof van Justitie eindelijk arrest, op 7 mei
1991 (24).

In dit arrest, dat in België heel wat pennen in beweging brengt, stelt het Hof de indi-
recte discriminatie in de Belgische werkloosheidswetgeving vast, en bevestigt ze
ook, maar het erkent ook de argumenten van België, namelijk dat objectieve rede-
nen de discriminatie rechtvaardigen!

Het geeft gevolg aan de stelling van de regering en erkent dat deze een gerechtvaar-
digde sociaalbeleidsdoelstelling nastreeft en dat de verhogingen geschikt zijn om
tegemoet te komen aan de bijkomende behoeften van gezinnen met personen ten
laste. Erger nog, het concept sociale verzekeringen wordt tenietgedaan door het feit
dat het Hof voortdurend sociale zekerheid en bijstand met elkaar verwart (onder de
invloed van de Nederlandse wetgeving, die het Hof pas in de zaak-Teuling in Neder-
land had beoordeeld). De Belgische regeling voor werkloosheidsuitkeringen zou er
volgens het Hof van Justitie op neerkomen dat aan de gezinnen een gewaarborgd
sociaal minimumvervangingsinkomen wordt toegekend! De plafonnering van het
gederfde loon, de maximumbedragen voor de uitkeringen en het forfait voor samen-
wonenden in de 3e periode getuigen van dit beleid.

Precies tegen deze bepalingen, die de werkloosheidsreglementering vertekenen,
komen de vrouwenverenigingen in opstand!

(23) Quintin, O., Egalité des chances pour les femmes à propos du Programme communautaire à
moyen terme 1986-1990, Europe sociale, supplement 2, 1986.
(24) Zaak 229/89, HJEG, I, p. 2205, 1991.
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In zekere zin wordt het bestaan van individuele rechten ontkend, aangezien het Hof
zich op geen enkel ogenblik over de Belgische werkelijkheid buigt: met de bijdra-
gen voor de tak werkloosheid van de werknemers (dit dateert van vóór het globaal
beheer) wordt geen rekening gehouden, als waren ze een element dat een onder-
scheid maakt tussen werknemers die aanspraak maken op werkloosheid, en werklo-
zen met volwassenen ten laste, dat wil zeggen die niet hebben gewerkt en geen bij-
dragen hebben betaald. Deze volwassenen ten laste openen wel degelijk een recht
op een verhoogde uitkering voor het (samenwonende) gezinshoofd. Tegelijkertijd
krijgen samenwonenden zonder volwassene ten laste degressieve uitkeringen, tot ze
in het stadium van de uitsluiting helemaal geen uitkering meer krijgen, wegens
abnormaal langdurige werkloosheid.

Deze verhogingen zijn echter eveneens afgeleide rechten, aangezien ze worden toe-
gekend onder één enkele voorwaarde, namelijk dat het huishouden een volwassene
zonder beroepsinkomen telt.

Met heel deze bewijsvoering wil de regering een veroordeling van het socialezeker-
heidsstelsel voorkomen, want dat zou de sociale consensus van die tijd in het
gedrang brengen. Het beleid van de Belgische regering wordt wel niet veroordeeld,
maar toch is de reglementering discriminerend.

Dit lang verwachte arrest kan heel wat tenietdoen, maar er is heel wat meer nodig
om het bijltje erbij neer te leggen. Het Comité de Liaison des Femmes reageert (25),
met de steun van al zijn leden, in twee stappen: het bestempelt het arrest als “ver-
rassend, juridisch ongegrond en sociaal onrechtvaardig” en het dringt aan op “een
progressieve terugkeer naar meer transparantie en billijkheid, dankzij de techniek
van eigen rechten die volgens strikt egalitaire regels gewaarborgd zijn voor alle indi-
viduen die zich in een identieke situatie bevinden. Om echter een te bruuske daling
van de levensstandaard in sommige gezinnen te vermijden, zouden bijstandsmecha-
nismen de mogelijk grotere onzekerheid van gezinnen met één enkel beroepsinko-
men kunnen tegengaan.”

Nadien zetten de twee grote vakbonden (26), de andere vrouwenbewegingen (27),
de partijen (28)..., de gesensibiliseerde juristen (29) zich voor de zaak in, in België

(25) Communiqué van het Comité de Liaison des Femmes inzake het arrest van 7 mei 1991, van 8 juli 1991.
(26) Zie Syndicats van 26 juni 1991, ook al prees P. Palsterman zich gelukkig met het arrest van 7 mei
1991 (zie La Cité, 16 mei 1991 en La Revue Nouvelle van 7 augustus 1991, waarin twee tegenstrijdige
opinieteksten – die van H. Peemans-Poullet en die van P. Palsterman – worden gepubliceerd, p. 57 e.v.).
(27) O.a. Vie féminine.
(28) Raymonde Dury voor de PS, Denise Nelis voor Ecolo, ... .
(29) Zie o.a. Canto, Isabel, Il n’ y a pas de bonne manière de faire une mauvaise chose, in Journal des
procès, 14 juni 1991, Cuvelliez, M.-Th., Une décision de justice est un produit politique, dans Chroni-
que de droit social, p. 89, 1992, obs. en Pasterman, P., Egalité formelle ou discrimination réelle – Du
bon usage des textes juridiques, obs. Hof van Justitie van de Eur. Gemeensch., 7/5/1991, Soc. Kron.,
nr. 3, 1992.
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en in mindere mate ook op internationaal vlak, omdat het zo moeilijk is om het socialeze-
kerheidsrecht buiten zijn historische en sociologische context te begrijpen.

De Nederlandstalige Vrouwenraad, de Conseil National des Femmes Francophones,
de vakbonden, Vie féminine, de Femmes Prévoyantes Socialistes, het Comité de
Liaison des Femmes (memorandum van december 1991) blijven dit punt in hun
memorandum opnemen. De mobilisering komt nog maar op gang.

De standpunten worden bevestigd, de voorstellen krijgen structuur.

Ondanks deze mislukking op Europees gerechtelijk vlak, blijven de vrouwen van de
bewegingen, de partijen, de vakbonden, het European Network of Legal Experts,
dat in het begin van de jaren tachtig door de Commissie werd opgericht (30), verder
nadenken over directe, maar vooral indirecte discriminatie. In de sociale zekerheid
woekert de discriminatie en de idee dat deze alleen door individualisering van rech-
ten kan worden uitgeroeid, neemt alsmaar concretere vormen aan. Feit is dat het
voor de onafhankelijkheid van vrouwen noodzakelijk is dat hun sociale uitkeringen,
net als hun loon en hun bijdragen op hun loon, worden geïndividualiseerd.
Ondanks de consensus om de afgeleide rechten, en hun nasleep van negatieve
gevolgen, aan de kaak te stellen, is het uiteraard een flink pak moeilijker om tot een
akkoord te komen over de wijze waarop ze door individuele rechten moeten wor-
den vervangen.

De Université des Femmes, onder de leiding van H. Peemans-Poullet, verrichtte voor
het Ministerie van Sociale Zaken “onderzoek” naar de individualisering van rechten
in de sociale zekerheid. Tussen 1993 en 1995 verschenen drie volumes over de ver-
gelijkende analyse van drie Europese landen – Zwitserland, Nederland en België –
gevolgd door een studie van de afgeleide rechten in de pensioensector en tot slot
ook in de ziekte- en invaliditeitsverzekering (31). De objectieve doelstelling bestond
erin, enerzijds, om de rechtstreekse rechten en de afgeleide rechten op Europees
vlak in concepten te gieten, de kosten van de afgeleide rechten te berekenen en
voorstellen te formuleren voor de omzetting van afgeleide rechten in rechtstreekse
rechten in die socialezekerheidstakken die vervangingsinkomens toekennen. Deze
voorstellen worden uitgebreid besproken in de meeste deskundigenkringen, waar-
onder ook de vrouwenorganisaties. Tal van artikelen en seminaries hebben het ter-
rein afgebakend, de standpunten en de oplossingen verfijnd (32).

(30) Het deskundigennetwerk dient toezicht te houden op de toepassing van de richtlijnen en vooral
de Belgische deskundigen C. Pichault, J. Jacqmain en D. De Vos zijn nauw betrokken bij de strijd
tegen alle vormen van indirecte discriminatie in de sociale zekerheid. Zie de aktes van het seminarie
over het gemeenschapsrecht en de tenuitvoerlegging ervan in België en Luxemburg, Arbeidsblad,
april, mei, juni 1990, in het bijzonder de bijdragen van D. De Vos en F. Herbert.
(31) De drie volumes kunnen worden geraadpleegd in de bibliotheek Léonie Lafontaine en die van
de FOD Sociale Zekerheid.
(32) Individualisation des droits pour rendre la sécurité sociale plus juste et plus sociale, Revue poli-
tique, CEPESS, 1999; dit artikel bevat een zeer uitgebreide bibliografie.
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Ter gelegenheid van de VN-verklaring dat 1994 het Internationale jaar van het gezin
wordt, coördineert het Ministerie van Sociale Zaken een uitgebreide beschouwing
over de manier waarop de socialebeschermingsstelsels en de fiscaliteit met de
gezinsdimensie rekening houden. Alles komt tijdens dit colloquium aan bod:
bestaanszekerheid, rechten van het kind, burgerlijk recht, fiscaliteit, sociale zeker-
heid, de eis voor individualisering. De commissie die zich meer bepaald over de
rechten van de gezinsleden in de sociale zekerheid buigt, beaamt dat de sociale
organisaties en de vrouwenbewegingen die zich voor de werkneemsters inzetten,
gehecht zijn aan de invoering van individuele rechten, in tegenstelling tot de organi-
saties die de thuisblijvende vrouwen verdedigen (33).

De Internationale Vereniging inzake Sociale Zekerheid bekrachtigt het onderwerp
tijdens verschillende regionale sessies over het gezin, de sociale zekerheid, het indi-
vidu, gedeelde verantwoordelijkheid tussen mannen en vrouwen (34).

Op Europees vlak verdwijnt het hoger genoemde voorstel voor een bezemrichtlijn
van 27 oktober 1987 uit de voorraad middelen van de Commissie. Maar de idee dat
de strijd tegen de ongelijkheden op basis van het geslacht doeltreffender zal zijn
indien de socialezekerheidsuitkeringen individueel zijn, is de opstellers van normen
van de Commissie bijgebleven, sinds het witboek van 1993 over “Groei, concurrentie-
vermogen, werkgelegenheid” (35) en dat over het sociaal beleid van 1994 Toekom-
stige acties voor de Unie (36). Deze teksten hebben het gemunt op het potentieel
discriminerende fiscale en sociale beleid. Het 4e communautair actieprogramma op
middellange termijn voor gelijke kansen tussen mannen en vrouwen van 1996-2000
(37) pleit ervoor de individualisering van de sociale en fiscale rechten te analyseren zodat
de beroepsactiviteit van vrouwen minder wordt afgeremd en op de arbeidsmarkt geen
nieuwe discriminatievormen (deeltijds werk, tijdelijke verwijdering, ...) ontstaan.

Tot slot stelt de Commissie in 1997 een communicatie voor die van belang is voor
het onderwerp dat ons hier bezighoudt, met name de modernisering en verbetering
van de sociale bescherming in de Europese Unie (38). Deze communicatie kadert in
een context van herstel van het overheidstekort, vergrijzing, verhoging van de
werkgelegenheidspercentages. Een van de vaststellingen is dat de uitdaging er niet
alleen in bestaat om te komen tot een gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
Men moet ook komen tot een individualisering van rechten en tegelijkertijd voorko-

(33) De rechten van de gezinsleden in de sociale zekerheid, BTSZ, p. 29, commissie voorgezeten
door M. J. Laloy, spreekster H. Peemans-Poullet en verslag door J. Van Langendonck.
(34) We verwijzen naar de recentste publicaties, Redistribuer les responsabilités pour moderniser et
améliorer la protection sociale, reeks Documentation de sécurité sociale, nr. 27, 2000, artikel van H.
Peemans-Poullet.
(35) Bulletin van de Europese Commissie, supplement 6/93.
(36) COM (94), 333 def. van 27 juli 1994.
(37) COM (95), 381 def. van 17 juli 1995.
(38) COM (97), 102 def. van 12 maart 1997.
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men dat vrouwen die geen loonarbeid verrichten, worden gestraft omdat ze zich
aan hun gezin hebben gewijd. De communicatie vat echter vooral de negatieve
gevolgen van antisociale afgeleide rechten op twee pagina’s samen en beveelt een
strategie aan die alle potentiële werknemers ertoe moet aanzetten om zelf aan de
arbeidsmarkt deel te nemen, eerder dan op ongeoorloofde wijze op de financiën
van het gezin terug te vallen. De communicatie zou ook over de budgetten van de
sociale bescherming kunnen uitweiden, maar wacht liever op het resultaat van ver-
gelijkende studies. Er heerst een voelbare spanning tussen de noodzaak om het
vruchtbaarheidscijfer van vrouwen te doen stijgen en de noodzaak om de sociale
bescherming te reorganiseren, want die steunt op een model waarbij de man het
gezinsinkomen aanbrengt, terwijl de vrouw geen loonarbeid verricht – een model
dat steeds meer in verval raakt. Vrouwen gaan gebukt onder een dubbele verant-
woordelijkheid: meer kinderen op de wereld zetten en meer werken; ze moeten
zorgen voor een stijging van de werkgelegenheidspercentages, wat ze al doen, en
van de vruchtbaarheidscijfers, wat ze niet doen.

De Sociaaleconomische Raad steunt het voorstel om de individualisering van rech-
ten geleidelijk aan in te voeren zonder de economische situatie van de vrouwen in
het gedrang te brengen, en in december van datzelfde jaar dient de Raad een advies
in waarin de Commissie wordt verzocht om over te gaan tot een studie van de indi-
vidualisering van rechten. De idee wordt zelfs geopperd om een basisouderdoms-
pensioen in te voeren dat door een bedrijfspensioen wordt aangevuld.

Op Europees vlak blijf het echter bij de publicatie van studies die wat de essentie
betreft, op hetzelfde uitkomen. We verwijzen bijvoorbeeld naar het verslag dat aan
DULBEA werd toevertrouwd, over de vergelijkende analyse van de afgeleide en indi-
viduele rechten in de sociale zekerheid en de fiscaliteit, in de verschillende landen
van de Unie (39).

M. T. Lanquetin schrijft het relatieve mislukken van de Commissie toe aan de diver-
siteit van de nationale constructies inzake toegang tot de sociale rechten voor vrou-
wen en aan de verdeling van de bevoegdheden tussen de lidstaten en de Europese
Unie (40), die geen harmonisering van de sociale zekerheid willen. We kunnen
alleen maar vaststellen dat de actieprogramma’s, de routekaarten voor de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen slechts in beperkte mate de acties inzake
sociale bescherming ter sprake brengen (41).

(39) Jepsen, Maria, Meulders, Danièle, Plasman, Olivier en Vanhuyneghem, Philippe, Individualisa-
tion of the social and the fiscal rights and the equal opportunities between women and men, eind-
rapport, RISS, 4, p. 47, 1997,
(40) Lanquetin, M.-Th. en Letablier M.-Th., Individualisation des droits sociaux et droits fondamen-
taux, Recherches et Prévisions, nr. 73, september 2003.
(41) Zie o.a. de mededeling van de Commissie Gelijke behandeling van mannen en vrouwen 2006-
2010, COM (2006), 92 def. van 1 maart 2006.
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In België wordt slechts weinig spectaculaire vooruitgang vastgesteld. Twee hervor-
mingen van de sociale zekerheid leiden tot totaal verschillende resultaten. Enerzijds
zijn de wijzigingen in de pensioenregeling voor werknemers een flop en anderzijds
is de invoering van een eigen sociaal statuut voor helpende echtgenoten in de rege-
ling voor zelfstandigen een succes. 

Als een Belgisch vakbondsman voor de arbeidsrechtbank van Antwerpen eist dat
zijn pensioen in veertigsten wordt berekend, zoals dat van de vrouwelijke werkne-
mers, geeft het Hof van Justitie de Belgische rechtspraak een voorzichtig maar
logisch antwoord: in de veronderstelling dat een nationale wetgeving het verschil in
pensioenleeftijd tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers heeft afgeschaft,
heeft de benadeelde groep recht op dezelfde behandeling als de bevoordeelde
groep (42). Dit arrest geeft het startschot voor de pensioenhervorming, die in 1996
deel uitmaakt van een pakket van maatregelen om de sociale zekerheid te moderni-
seren en de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels te waarborgen. Richtlijn
79/7 legt immers voor het rustpensioen voor mannelijke én vrouwelijke werk-
nemers eenzelfde berekeningswijze op, dat wil zeggen dat mannen recht hebben op
dezelfde berekeningswijze als die voor de vrouwen. De regering, die al enkele jaren
lang probeert te bezuinigen, noemt dit een onbetaalbare oplossing. Daarop legt ze
dan een plan voor om de pensioenleeftijd voor vrouwen, gespreid over een periode
van 13 jaar, op te schuiven, en ze wijzigt de berekening door de berekening in vijf-
enveertigsten te veralgemenen. Tijdens de begrotingsronde over deze hervorming
stellen sommigen onder ons voor om de afgeleide pensioenrechten, en dan vooral
de overlevingspensioenen, te beperken. Dit zeer bescheiden voorstel is nog maar net uit-
gesproken of het wordt al onvoorwaardelijk verworpen. De tijd is er nog niet rijp voor. 

Nochtans stelt de Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen in maart
1995 een aanbeveling op (43), waaruit het onrechtvaardigheidsgevoel blijkt dat de
meeste vrouwenbewegingen, maar ook de gelijkheidsdeskundigen ervaren (44). De
Raad suggereert dat de gelijkmaking naar boven toe wordt gerealiseerd, dat het
minimumreferentieloon per loopbaanjaar wordt verhoogd, enz. Ik wens hier de
klemtoon te leggen op het pleidooi van de Raad tegen de financiële last van de afge-
leide rechten op de begroting van de sociale zekerheid en vóór een herfinanciering
van de pensioentak door aanvullende bijkomende bijdragen. Het is niet de bedoe-
ling om de huidige gerechtigden te beroven van hun afgeleide pensioenrechten als
inkomen.

(42) Arrest van 1 juli 1993, zaak C-154/92, boek HJEG I, 3830, en Chronique de droit social, p. 388,
1993, obs. D. De Vos.
(43) Aanbeveling van 11 maart 1995 aangaande de hervorming van de pensioenen van de werknemers.
(44) Zie Peemans-Poullet, H., L’individualisation des droits dans le secteur des pensions des tra-
vailleurs salariés.
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In 1996 verspreidt diezelfde Raad een opiniedossier over sociale zekerheid, waarin
de individualisering van rechten een belangrijke plaats inneemt.

In deze sombere tijden is er toch een lichtpunt: echtgenotes van zelfstandigen die
hun man helpen, krijgen persoonlijke rechten.

Vanaf 1998 doen vrouwen van verschillende verenigingen voor zelfstandigen en
vrije beroepen, die, net zoals de helpers, een eigen sociaal statuut wensen te beko-
men, een beroep op de Raad van de Gelijke Kansen (45). Tot nog toe was hun affi-
liatie tot het sociaal statuut van de zelfstandigen facultatief en kende deze dus geen
succes (5.000 onderworpenen, waarvan 4.610 vrouwen op ongeveer 100.000 aan-
vragen voor een gezinsquotiënt bij de fiscus, in 1998). Het Arbitragehof heeft nog
maar pas verklaard dat het verschil tussen de twee statuten niet in strijd is met arti-
kelen 10 en 11 van de Grondwet. In zijn bewijsvoering negeert het Hof echter vol-
komen richtlijn 79/7 en houdt het de helpende echtgenotes in een niet-professione-
le relatie met hun echtgenoot, zonder noodzaak om bij te dragen tot de sociale
zekerheid, aangezien ze dankzij hun echtgenoot afgeleide rechten hebben (46)!

In samenspraak met de vrouwenverenigingen stelt de Raad van de Gelijke Kansen
voor dat het statuut eenvormig en verplicht wordt, en contributief is op basis van
het inkomen. De kwestie van de inkomensgrondslag die aan de helpende echtge-
noot wordt toegekend, en de impact ervan op het budget van het huishouden,
maakt dat de zelfstandigenorganisaties het voortouw nemen. Verschillende alterna-
tieven worden geopperd, gaande van een ministatuut tot een volledige dekking.
Minister van Sociale Zaken Laurette Onkelinx volgt de Raad van de Gelijke Kansen
van dichtbij, associeert hem met de beschouwing en ondervraagt hem nogmaals
(47). Als oplossing voert de regering de gedeeltelijke onderwerping in, maar die is
evenwel slechts tijdelijk, want de vertegenwoordigers van de helpende echtgenotes
gaan opnieuw in de aanval om in de sociale zekerheid een volledige individualise-
ring te bekomen, alsook de toekenning van een persoonlijk inkomensaandeel voor
de berekening van de belastingen.

Terwijl in het Federaal Parlement nu eens afgevaardigden tussenbeide komen –
zoals in het dossier aangaande de helpende echtgenoten – en dan weer senatrices –
zoals Michèle Bribosia-Picard resoluties indienen met betrekking tot de afgeleide
rechten in de sociale zekerheid (48), grijpen de overkoepelende Nederlandstalige
en Franstalige vrouwenorganisaties alle kansen te baat om het politieke bewustzijn
inzake het belang en de weldaden van de individualisering van rechten in de sociale
zekerheid en de financiën nieuw leven in te blazen (49).

(45) Advies nr. 28 van 10 december 1999.
(46) Arbitragehof, arrest 44/97 van 14 juli 1997, Aerts, B.S. 20 september 1997.
(47) Advies nr. 53 van het Bureau van 14 juni 2002.
(48) Voorstel voor een resolutie met betrekking tot de afgeleide rechten in de sociale zekerheid, van
4 juli 1997, doc. Senaat, zitting 1996-1997, 699/1.
(49) Zie o.a. het gemeenschappelijk communiqué van het Comité de Liaison des Femmes en het
CFFB (Conseil des Femmes francophones de Belgique), van 9 maart 1999.
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4. DE JAREN 2000 – TEMPERING

Sinds een tiental jaren gaat het er in het openbaar discreter aan toe, maar de overtui-
gingen zijn er niet minder sterk op geworden.

De memoranda van het Comité de Liaison des Femmes en van de Nederlandstalige
Vrouwenraad (NVR), van de vakbonden, de Femmes Prévoyantes Socialistes, Vie fémi-
nine en de standpunten van de NVR worden verder aangevuld. Aan de regeringsfor-
mateurs worden in 2003 en 2007 dezelfde verzoeken, met enkele nuances, voorge-
legd (50) door de vrouwencoördinaties van het noorden en zuiden van het land.

Met name in 2002 is het Vrouwenparlement voor de vrouwenbewegingen en voor
de vrouwen in de partijen de gelegenheid om nogmaals uiting te geven aan hun
bezorgdheid om de afgeleide rechten geleidelijk aan in eigen contributieve rechten
om te zetten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de verworven rechten behouden
blijven; ze willen de link met de individualisering in de fiscaliteit herstellen, waarbij
ze de belastingseenheid “Huishouden” door de eenheid “Individu” vervangen.

De Mensenrechtenliga concentreert haar aandacht op het statuut van de samenwo-
nenden in de werkloosheid, publiceert in 2000 een nummer van haar afdeling in
Brussel en stelt een Samenwoningsplatform samen.

Het Collectief Solidariteit tegen Uitsluiting realiseert in zijn krant eveneens een
terugblik (51), met name in samenwerking met het Comité de Liaison des Femmes,
waarmee het een progressief platform wil oprichten: gelijke sociale rechten = indivi-
duele sociale rechten.

We stellen vast dat het debat op alle fora opnieuw is geopend. Er zijn nog steeds ver-
woede tegenstanders van de idee om de sociale rechten te individualiseren, vooral
dan in de rangen van de economen (52), maar de pleitbezorgers van de gelijkheid leg-
gen alles nogmaals uit, halen argumenten aan en voeren op alle fronten strijd (53).

Nog steeds weerspiegelen de Chroniques van de Université des Femmes onze
ideeën. Van september tot december 2002 wijdde de Université des Femmes haar
jaarlijkse opleiding aan de de sociale bescherming: een fundamentele uitdaging voor

(50) Alle publieke documenten van de vrouwennetwerken kunnen op de website van Amazone wor-
den geraadpleegd, op de pagina’s gewijd aan de Bewoners.
(51) Démêlons le sac de nœuds des droits dérivés, pour une sécurité qui n’appauvrit pas les fem-
mes! Nummer 60-61 van november 2007/maart 2008, pp. 59-82.
(52) Sterdyniak, H., Contre l’individualisation des droits sociaux, Revue de l’OFCE, nr. 90, pp. 419-
460, 2004.
(53) Bijvoorbeeld, Kerschen, N., Individualisation des droits sociaux – évolution des systèmes
nationaux et construction du modèle social européen, bijdrage aan het congres van de AFS, Parijs,
februari 2004; Veil, Mechthild, L’individualisation des droits dans l’assurance vieillesse, débats et
axes de réforme, Retraite et société, nr. 50, januari 2007.
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vrouwen die formules naar voren schuiven die de individualisering van de rechten
als voornaamste eis ontwikkelen.

In 2005 zet de Staten-Generaal van het Gezin het onderwerp opnieuw op de agenda
van de sociale zekerheid en deze keer ook van de fiscaliteit. Meer nog dan de ver-
schillende alternatieven voor de afgeleide rechten die door de verenigingen worden
voorgesteld, moeten de ministers van Gelijke Kansen en van Sociale Zaken reken-
schap vragen aan hun administraties, de kosten voor de afgeleide rechten per socia-
lezekerheidstak up-to-date maken en voorstellen voor vervanging door eigen rech-
ten in cijfers uitdrukken. 

In 2006 ten slotte roept Minister van Pensioenen Bruno Tobback rondetafelgesprek-
ken samen rond Vrouwen en Pensioenen en hij vraagt de organisaties om te reage-
ren op zijn toekomstvisie voor de pensioenen. En dat doen ze ook, vanaf september
2006, door middel van een reeks nota’s, adviezen en aanbevelingen waarover lang
wordt gedebatteerd teneinde met de meningen van hun leden rekening te houden.

Het Comité de Liaison des Femmes vraagt onder meer om geleidelijk aan de respec-
tieve last van de afgeleide rechten en de directe rechten in de sociale zekerheid om
te keren. Voor de pensioensector stelt het Comité voor om de bedragen van de rust-
pensioenen te verhogen en de bedragen van de overlevingspensioenen te bevriezen.
Hij is uiteraard ook niet ongevoelig voor de huidige situatie van de meeste vrouwen
die weduwe zijn geworden, wier inkomen zeer bescheiden is en die niet langer in
staat zijn om de keuzes uit hun vroegere leven ongedaan te maken; voor hen kan er
geen sprake van zijn dat hun pensioen wordt verlaagd. Dat neemt niet weg dat voor
een geleidelijke individualisering van de rechten en uitkeringen – zoals het geval is
voor de bijdragen – eerst wordt geïndividualiseerd op basis van leeftijdscohorten en
dat de hervorming gepaard gaat met een informatiecampagne voor de jongere bevol-
kingsgroepen. Enkele tussentijdse maatregelen verdienen evenwel onze aandacht:
plafond voor de overlevingspensioenen, pensioenen aan gezinstarief, ... (54).

De afgeleide rechten in de pensioenen zijn politiek nog steeds niet opnieuw bekeken.

De doelstelling is niet gewijzigd, maar de (directe en indirecte) discriminatie is nog
steeds een feit en het probleem heeft zichzelf nog steeds niet opgelost, ondanks een
grotere tewerkstelling van vrouwen. Door de ontoereikendheid van de eigen rech-
ten die de deeltijdse werknemers hebben verworven, en door de instabiliteit van
het huwelijk wordt niet alleen de werkgelegenheid bedreigd, maar ook de rechten
op sociale uitkeringen, zodat het soms verkieslijk is om afgeleide rechten gelinkt
aan de activiteit van de echtgenoot te eisen, eerder dan eigen rechten. 

(54) Zie het advies betreffende de overlevingspensioenen, september 1976, website van Amazone,
pagina’s van het Comité de Liaison des Femmes.
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Door de vermindering en geleidelijke afschaffing van de afgeleide rechten die uit
huwelijk of samenwonen voortvloeien, zonder vrouwen in een spiraal van verarming
te duwen, zouden aan de werkneemsters meer rechtstreekse rechten kunnen wor-
den toegekend die ze even wettelijk hebben verworven.

Ik wil niet vooruitlopen op de gedetailleerdere presentatie die H. Peemans en H.
Moestermans na afloop van dit colloquium van onze, nog steeds actuele, voorstellen
zullen geven.

WELDRA EEN PAX EGALITAE?

Het is bijna 30 jaar geleden dat het eerste grote protest tegen de gezinsselectiviteits-
maatregelen in België uitbrak en dat we weten dat de Belgische sociale zekerheid
indirecte discriminatie tussen mannen en vrouwen inhoudt, discriminatie die per
vergissing in de genderverwarring werd gerechtvaardigd, door assimilatie van de
verzekeringsprincipes, daar waar solidariteit tussen sociaal verzekerden doorslag-
gevend is. Al bijna 30 jaar lang wordt de eis voor sociale rechtvaardigheid bij de toe-
kenning van de socialezekerheidsprestaties door de objectieve waarnemers gedeeld,
maar in het beste geval roept de regering op tot matiging: de eis voor gelijkheid mag
alleen betrekking hebben op de toekomstige generaties.

Heden ten dage worden we met deze paradox geconfronteerd: enerzijds hebben we
bekomen dat wordt ingezien hoe groot niet alleen de sociale onrechtvaardigheid is,
maar ook de discriminatie tussen mannen en vrouwen, de kosten van de afgeleide
rechten die op de begroting van de sociale zekerheid doorwegen, de negatieve
gevolgen die ze met zich meebrengen (werkloosheidsval, inkomensonzekerheid,
trapsgewijs verlies van rechten, …); anderzijds botsen we op een muur van onver-
schilligheid, een schijnbaar onoverkomelijke barrière die de overheid ervan weer-
houdt om het dossier ter hand te nemen.

Colloquia organiseren is een stap in de richting van deze erkenning, die, dat hopen
wij althans, zou uitlopen op een nieuwe impuls om afgeleide sociale rechten in
rechtvaardigere persoonlijke rechten om te zetten. Hopelijk vinden de besluitvormers
de nodige inspiratie om het proces te concretiseren.

(Vertaling)
____________

236

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2009



INHOUDSTAFEL

VAN EIS TOT VERZET

1. DE JAREN ZEVENTIG – VERTROUWEN IN DE VOORUITGANG 220

2. DE JAREN TACHTIG – OPSTANDIGHEID 222

2.1. AANVULLENDE UITWERKING VAN HET EUROPESE RECHTSKADER  . . . . . . . . . 227

3. DE JAREN NEGENTIG – ONDERZOEK EN DEBAT 227

4. DE JAREN 2000 – TEMPERING 234

WELDRA EEN PAX EGALITAE? 236

237

VAN EIS TOT VERZET



DE INDIVIDUALISERING VAN DE SOCIALE
ZEKERHEID, TUSSEN UTOPIE EN DWALING

DOOR BEA CANTILLON, JORIS GHYSELS en MARJOLIJN DE WILDE

Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

De vraag of en hoe socialezekerheidsrechten moeten/kunnen geïndividualiseerd
worden, is een aanslepende kwestie die nu meer dan een kwarteeuw op de beleids-
agenda staat (zie bv. Cantillon, 1989). Het debat is te kaderen in de grondige veran-
deringen in de samenleving die verband houden met de toenemende arbeidspartici-
patie van vrouwen, de gezinsdestabilisering en de groei van andere dan het traditio-
nele gezinsverband.

In tegenstelling tot de directe belastingen waar doorheen opeenvolgende hervor-
mingen een quasi volledige individualisering van de heffingen werd doorgevoerd,
was er in de sociale zekerheid veeleer sprake van een versterking van het gezins-
gebonden karakter van de bescherming. Op enkele cosmetische ingrepen na (1)
werd een steeds groter aantal uitkeringen rechtsreeks of onrechtstreeks gekoppeld
aan het gezinsinkomen. Vooral in de kinderbijslagen werden soms erg ingewikkelde
regelingen getroffen om het systeem aan te passen aan de groeiende complexiteit
van gezinsvormen. Ook hier werd niet de weg van de individualisering gevolgd.

De reden waarom de individualisering in de sociale zekerheid een erg taai probleem blijkt
te zijn, is gelegen in het feit dat het debat zich plaatst in drie grote spanningsvelden.

Het eerste spanningsveld heeft betrekking op de aspecten verzekering en solidari-
teit, die het wezen uitmaken van de werking en van de doelstellingen van de sociale
zekerheid. Binnen dit spanningsveld leunt de individualisering aan bij het verzeke-
ringsaspect, terwijl de gezinsmodalisering veeleer tot de sfeer van de solidariteit behoort.

In het tweede spanningsveld staat de emancipatie ‘tussen droom en daad’: tegen-
over het maatschappelijk streven naar emancipatie en de economische verzelfstan-
diging van vrouwen (en moeders) staat het feitelijk onvoltooide karakter van de eman-

(1) In het leefloon en de bijstand voor ouderen worden de rechten nu nog wel berekend in functie
van het totale gezinsinkomen, maar de uitkeringen worden verdeeld over de partners, zie kaderstuk.
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cipatie én de sterke sociale gelaagdheid ervan. Individualisering ondersteunt de
emancipatie begrepen als economische verzelfstandiging, terwijl het principe van
de gezinsmodalisering staat voor de sociale bescherming van individuen en gezin-
nen die om velerlei redenen (nog) niet of minder economisch zelfstandig zijn.

Het derde spanningsveld situeert zich op het vlak van de aard van de sociale risico’s
waartegen de sociale zekerheid een bescherming moet bieden: ofschoon deze risi-
co’s veel sterker individueel bepaald zijn dan voorheen, blijven zij in belangrijke
mate relationeel van aard. De sociale bescherming en de vraag naar individualisering
ervan staan midden in dit spanningsveld, tussen de individualiteit en de relationali-
teit van sociale risico’s en verantwoordelijkheden.

2. HET EERSTE SPANNINGSVELD: DE SOCIALE ZEKERHEID TUSSEN VERZEKERING EN
SOLIDARITEIT

De sociale zekerheid combineert het verzekeringsprincipe en het solidariteitsprinci-
pe. Binnen een zuivere verzekeringslogica kunnen enkel personen die een bijdrage
betalen, verzekerd zijn. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van het risico dat
een persoon loopt op het risico waarvoor hij of zij zich verzekert, en van de kost-
prijs die aan dit eventuele risico verbonden is (schadeloosstelling). Hoe meer kans
iemand loopt op een risico, hoe hoger zijn premie wordt. Hoe hoger de kost van het
risico waarvoor hij of zij zich wil verzekeren, hoe hoger de premie. Tevens geeft
een hogere premie recht op hogere schadeloosstellingen (zie figuur 1). Het verzeke-
ringsprincipe is ook aanwezig in de sociale zekerheid, maar wordt steeds meer
gemilderd door het solidariteitsprincipe. De twee belangrijkste doelen van de socia-
le zekerheid bestaan er immers in, voor iedereen een minimaal inkomen te waarbor-
gen en aan iedereen de kans te geven de verworven levensstandaard enigszins te
handhaven. Dit betekent dat het proportionaliteitsverband tussen bijdrage en uitke-
ring, zoals in de verzekeringslogica gangbaar is, niet strikt gehanteerd kan worden.
Vooreerst is er in de sociale verzekering geen band tussen het risico en de premie:
laaggeschoolden betalen een zelfde sociale bijdrage voor de werkloosheidsverzeke-
ring als hooggeschoolden, en voor de 60-jarige hartpatiënt geldt eenzelfde bijdrage
voor de ziekteverzekering als voor een gezonde jonge man of vrouw. Bovendien is
de verwachtte hoogte van schadeloosstelling lang niet allesbepalend met betrekking
tot de hoogte van de premie die verzekerden moeten betalen. Er zijn bijkomende
parameters, zoals het inkomen of de samenstelling van het gezin, die bepalen op
welke bescherming hij of zij recht heeft. Concreet betekent dat dat sommige men-
sen meer inbrengen in de sociale zekerheid dan ze er ooit van terugkrijgen en omge-
keerd.
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FIGUUR 1: INSTITUTIONELE KADER SOCIALEZEKERHEIDSSYSTEEM IN BELGIE

Sociale Zekerheid
= Verzekering

= Solidariteit
1 horizontaal
2 verticaal
intergenerationeel

Het solidariteitsprincipe werkt in voornamelijk drie richtingen. Men spreekt over
horizontale, verticale en intergenerationele solidariteit. De horizontale solidariteit
verwijst naar de solidariteit van lagerisicogroepen met hogerisicogroepen. De pre-
mie die een persoon moet betalen is niet afhankelijk van het risico dat hij loopt op
een gebeurtenis. Het wordt daarentegen berekend als een voor iedereen gelijk-
lopend percentage van de eigen inkomsten. De verticale solidariteit corrigeert de
strakke link tussen de betaalde bijdrage en de ontvangen schadeloosstelling in de
verzekeringen. Vermits de sociale zekerheid een behoud van de verworven levens-
standaard nastreeft, worden de uitgekeerde bedragen van bijvoorbeeld een werk-
loosheidsuitkering mede bepaald door het tot aan de werkloosheid ontvangen loon.
Maar, dit gebeurt binnen minimum- en maximumgrenzen die zeker in het geval van
de werkloosheid niet ver van elkaar liggen. Dit betekent dat hogeloontrekkers meer
bijdrage betalen vergeleken met de uitkeringen waarop ze recht hebben en, omge-
keerd, dat lage-inkomenstrekkers relatief minder bijdragen. Wat ook onder de verti-
cale solidariteit valt, is de gezinsmodulering van de meeste sociale uitkeringen. Daar-
bij is de hoogte van het uitgekeerde bedrag afhankelijk van de samenstelling van het
gezin (gehuwd of samenwonend, met of zonder kinderen). Omdat de veronderstel-
de behoefte er hoger is, krijgen ééninkomensgezinnen en gezinnen met kinderlas-
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ten hogere uitkeringen dan alleenstaanden en meerinkomensgezinnen. Ten slotte is
er de intergenerationele solidariteit, die via het omslagsstelsel zorgt voor een solida-
riteit van de actieve bevolking, die bijdragen betaalt voor de niet-actieve bevolking.

De principes van afgeleide rechten en gezinsmodulering zijn ontstaan om tegemoet
te komen aan de hierboven genoemde doelen van de sociale zekerheid. Mensen die
zorgarbeid opnemen (destijds vooral huismoeders), die geen betaalde arbeid ver-
richten en dus geen bijdragen betalen, hebben, in de verzekeringslogica, geen recht
op gezondheidszorg, pensioenen, etc.. Hiervoor werd via de afgeleide rechten een
oplossing uitgewerkt. Via hun (werkende) echtgenoot werd aan vrouwen die onbe-
zoldigde zorgarbeid verrichten alsnog recht gegeven op deze levensnoodzakelijke
voorzieningen. Personen die op bv. een werkloosheidsuitkering terugvallen en
alleen zijn, hebben andere noden dan zij die samenwonen en zij die een gezin te
onderhouden hebben. Gezinsmodulering betekent dat, als men bijvoorbeeld op een
werkloosheidsuitkering terugvalt, rekening wordt gehouden met het verschil in
noden van mensen die alleen zijn dan van hen die samenwonen of een gezin te
onderhouden hebben. Op zich bekeken versterken deze maatregelen dus de solida-
riteit binnen de sociale zekerheid.

Meer recent is het individualiserings- versus gezinsmoduleringsdebat ook expliciet
in het spanningsveld gekomen van ‘activering’ versus ‘beschermen’. Met de intrede
van de ‘actieve welvaartsstaat’ werd aan de twee oorspronkelijke doelstellingen van
de sociale zekerheid (het waarborgen van een minimuminkomen en van de verwor-
ven levensstandaard) een derde doelstelling toegevoegd, nl. ‘actieve participatie’.
De sociale zekerheid moet niet alleen ‘beschermen’ maar ook aan ‘risicopreventie
doen’, onder meer door aan uitkeringstrekkers incentieven te geven om zich op de
formele arbeidsmarkt te begeven. De vraag of en hoe het systeem van overlevings-
pensioenen voor weduwen (weduwnaars) op actieve leeftijd moet gehandhaafd blij-
ven, situeert zich in dit spanningsveld. Van het systeem gaat immers een duidelijk
ontmoedigend effect uit op de arbeidsparticipatie.

3. HET TWEEDE SPANNINGSVELD: DE EMANCIPATIE TUSSEN DROOM EN DAAD

3.1. INDIVIDUALISERING
De systemen van ‘afgeleide rechten’ en van ‘gezinsmodulering’ staan onder druk
vanwege de feitelijke individualisering door de snelle economische verzelfstandi-
ging van vrouwen en door de gezinsverdunning en -destabilisering. In 1961 bestond
slechts een goede 25% van de gezinnen uit slechts één volwassene, al dan niet met
kinderen. In 2007 steeg het aandeel tot bijna 50% van alle gezinnen (zie tabel 1).
Binnen de groep eenoudergezinnen en de groep alleenwonenden zijn de vrouwen
oververtegenwoordigd, met respectievelijk bijna 10 en bijna 18% van alle gezinnen.
In veel gevallen is dit het gevolg van scheiding.
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TABEL 1: EVOLUTIE SAMENSTELLING HUISHOUDENS IN % VAN HET AANTAL GEZINNEN

Jaar Echtparen met Eenoudergezinnen Alleenwonenden
en zonder kinderen

1961 65 5 17
1970 64 5 19
1991 58 9 28
2004 48 13 33
2007 46 14 34

Bron: De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (het vroegere NIS).

Deze verandering in samenleefrelaties gaat gepaard met een toename van de scho-
lings- en activiteitsgraad van vrouwen. Dat deze toename zich op zeer korte tijd vol-
trok, wordt duidelijk in tabel 2, waarin huidige schoolverlaters vergeleken worden
met 25- tot 49-jarigen en 50- tot 64-jarigen. De afname van laaggeschoolde en de toe-
name van hooggeschoolde vrouwen is significant. Uit tabel 3 blijkt bovendien dat
op ongeveer een halve eeuw tijd een verdubbeling van de activiteitsgraad onder
vrouwen werd verwezenlijkt.

TABEL 2: SCHOLINGSGRAAD VAN VERSCHILLENDE GENERATIES BELGISCHE VROUWEN

Leeftijd Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold

Schoolverlaters (2006) 12 40 49
25-49 jaar (2007) 20 39 41
50-64 jaar (2007) 50 30 20

Bron: Steunpunt WSE + VDAB (VDAB, 2008).

TABEL 3: EVOLUTIE ACTIVITEITSGRAAD (= AANDEEL WERKENDEN EN WERKZOEKENDEN IN TOTALE
BEVOLKING) MANNEN EN VROUWEN (15-64-JARIGEN)

Jaar Activiteitsgraad mannen Activiteitsgraad vrouwen

1960 76 30
1970 72 32
1990 62 41
2004 73 58
2007 74 60

Bron: De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie + CSB-site.
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Deze feitelijke verschuivingen, samen met een ander waardebesef stellen een aantal
principes in de sociale zekerheid in vraag. Dit nieuwe waardebesef draagt een voor-
uitgang van de gelijkmaking van vrouwen en mannen wat scholing en betrokken-
heid bij arbeid betreft, en de gelijkschakeling van gehuwde, samenwonende en
alleenwonende individuen hoog in het vaandel. De vooruitgang van gelijkmaking
van vrouwen en mannen wat scholing en betrokkenheid bij arbeid betreft en de
gelijkschakeling van gehuwde, samenwonende en alleenstaande individuen maken
de kern uit van dit nieuw waardebesef.

3.2. BLIJVEND VERSCHIL TUSSEN MANNEN EN VROUWEN
De toegenomen scholings- en activiteitsgraad verkleint de afhankelijkheid van vrou-
wen van hun echtgenoten of partners. Het stelt hen in staat om eigen rechten op te
bouwen. Toch kunnen we niet zonder meer stellen dat de emancipatie zich volko-
men voltrokken heeft. Er blijft een verschil tussen mannen en vrouwen, bijvoor-
beeld op het vlak van werkgelegenheid en loon. In oktober 2006 was het verschil in
gemiddeld voltijds brutomaandloon tussen mannen (2.846 EUR) en vrouwen (2.491
EUR) 345 EUR (Bevers, De Spiegeleire, Gilbert, Van Hove, 2009). In tabel 4 maken
we op basis van de EUSilc-Databank een vergelijking per leeftijdsgroep. In elke leef-
tijdsgroep blijken mannen meer te verdienen dan vrouwen. Uit tabel 5 blijkt tevens
dat in echtparen de man gemiddeld de grootste bijdrage levert aan het huishoud-
inkomen. De verschillen tussen de leeftijdsgroepen in tabel 4 en 5 zijn vermoedelijk
vooral aan cohorteneffecten te wijten.

TABEL 4: BRUTOJAARINKOMEN IN EUR VAN VOLTIJDS OF DEELTIJDS WERKENDE MANNEN EN
VROUWEN IN 2006 VOLGENS LEEFTIJD

Leeftijd Man Vrouw Verschil

25-34 jaar 239.276.332 182.644.278 56.632.054
35-44 jaar 280.722.442 178.017.412 102.705.030
45-54 jaar 278.294.125 155.934.982 122.359.143
55-64 jaar 145.816.223 54.157.144 91.659.079
65-74 jaar 1.724.973 1.162.756 562.217
75-80 jaar 1.659.758 1.152.658 507.100

Bron: EUSilc België 2006 + eigen berekeningen.

TABEL 5: INKOMEN VAN BELGISCHE VROUW IN % VAN DAT VAN HAAR ECHTGENOOT IN 2006
VOLGENS LEEFTIJD

Leeftijd %

25-34 jaar 80
35-44 jaar 75
45-54 jaar 84
55-64 jaar 68
65-74 jaar 61
75-80 jaar 40 (N=72)

Bron: EUSilc België 2006 + eigen berekeningen.246
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Als we naar de werkloosheid kijken, dan bleek van de mannelijke beroepsbevolking
in augustus 2008 6% werkloos, bij de vrouwen was dat 8%. Eind 2007 werkte 72%
van alle mannen en slechts 60% van alle vrouwen (VDAB, 2008). Vrouwen tussen 18
en 59 jaar wonen tevens vaker in een huishouden zonder arbeidsinkomen dan man-
nen, nl. ong. 15% t.o.v. ong. 11%. Op erg hoge leeftijd (75+) leeft 40% van de vrou-
wen alleen, bij mannen is dat slechts 15%. Het armoederisico van vrouwen ouder
dan 65 jaar ligt in 2005 net boven de 20% in België, bij mannen is dat net onder de
20% (Eurostat, 2008). 

Het is een illusie ervan uit te gaan dat het individualiseren van de sociale zekerheid
of het vergroten van de mogelijkheden voor vrouwen om hun eigen rechten op te
bouwen de emancipatie van de vrouw zou kunnen voltooien. Pensioenen zijn
immers in hoofdzaak gerelateerd aan deelname aan de arbeidsmarkt en aan de hoog-
te van de lonen. Vermits deze laatste twee genderafhankelijk zijn (zie tabel 3 en 4),
zullen ook de pensioenen dat blijven, wat betekent dat het doorsneepensioen van
vrouwen lager zal blijven liggen dan het doorsneepensioen van mannen (zie tabel
4). Zolang deelname aan arbeid als belangrijkste voorwaarde voor uitkerings- en
pensioenrechten wordt gehanteerd, is het socialezekerheidsstelsel gebaseerd op de
loopbaan van mannen en niet op deze van alle individuen, waartoe ook moeders die
zorgarbeid verrichten, behoren (Frericks, 2007).

3.3. EMANCIPATIE IN TWEE SNELHEDEN
Cantillon, Ghysels, Thirion, Mussche en Van Dam (2000) toonden bovendien aan
dat de blijvende verschillen tussen mannen en vrouwen sterk sociaal gelaagd zijn.
Zij besluiten op basis van de Luxembourg Income Study dat laaggeschoolde vrou-
wen minder deelnemen aan het arbeidsleven dan hooggeschoolde vrouwen. Dit
betekent dat zij, meer dan hun hooggeschoolde seksegenoten, afhankelijk zijn van
ofwel het inkomen van hun echtgenoot of van een werkeloosheids- of bijstandsuit-
kering. In 1992 was van de laaggeschoolde vrouwelijke bevolking tussen 20 en 59
jaar 29% aan het werk in België, voor de middengeschoolden was dat 59% en voor
de hooggeschoolden 82%. De vrouw/manratio met betrekking tot tewerkstelling lag
voor deze hooggeschoolden ook relatief dicht bij 1, namelijk 0,92. Voor de laagge-
schoolden bedroeg deze ratio slechts 0,45 (Cantillon, e.a., 2000). Ook blijkt dat van
de laaggeschoolde Vlaamse vrouwen met jonge kinderen 2/5e aan het werk is, waar
dat bij de hooggeschoolde vrouwen 4/5e is. Eveneens opvallend is ook het verschil
tussen de groepen in voltijdse of deeltijdse arbeid. Hooggeschoolde vrouwen wer-
ken veel vaker voltijds dan laaggeschoolde en middengeschoolde vrouwen (Ghysels
& Debacker, 2007 – zie tabel 6).
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TABEL 6: ACTIVITEITSSTATUS 2004-2005, VLAAMSE VROUWEN MET KINDEREN JONGER DAN 11
JAAR, VOLGENS OPLEIDING

Activiteitsstatus/ Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold
Opleiding (N=145) (N=334) (N=453)

(N=453)
Voltijds 13 25 41

Deeltijds 25 34 39
Niet actief 62 41 20

Bron: GEZO-databank (= bevraging van 3.000 Vlaamse gezinnen) – Ghysels & Debacker, p. 126, tabel 5.5, 2007.

Deze sociale gelaagdheid toont zich ook naar het pensioen toe. Laaggeschoolde
vrouwen worden vroeger dan hooggeschoolde vrouwen afhankelijk van een vorm
van pensioenregeling. Van de laaggeschoolde vrouwen tussen 55 en 59 jaar is in Bel-
gië in 2005 slechts een goede 25% aan het werk. Van de hooggeschoolde vrouwen
is dat nog 50%. Voor de 60- tot 64-jarigen zakken deze percentages naar 5 en 20%
(zie tabel 7, Eurostat, 2008). Dit betekent dat laaggeschoolde vrouwen vroeger dan
hun hooggeschoolde leeftijdsgenoten afhankelijk worden van een pensioenuitkering
en derhalve een kleiner aantal loopbaanjaren presteren dan hooggeschoolden.

TABEL 7: TEWERKSTELLINGSGRAAD VAN BELGISCHE OUDE VIJFTIGERS EN JONGE ZESTIGERS IN
2005 (VROUWEN)

Leeftijd Laaggeschoold Middengeschoold Hooggeschoold

54-59 jaar 25 34 50
60-64 jaar 5 15 20

Bron: Eurostat, LFS (Eurostat, 2008).

De recente sociaaldemografische veranderingen vragen om een aanpassing van de
sociale zekerheid. Deze aanpassing mag echter niet vertrekken van het vermoeden
of de hoop dat vrouwen en mannen qua betaalde arbeid en tewerkstelling gelijk-
gesteld zijn of ooit zullen zijn. Vooral onder de laaggeschoolde vrouwen, die meer
dan hun hooggeschoolde seksegenoten afhankelijk zijn van de sociale zekerheid, is
de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen groot.
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De praktijk: onbedoelde gevolgen van de cosmetische individualisering van de
bijstand

Dat individualisering van de sociale zekerheid niet altijd een garantie op bijvoor-
beeld meer activering betekent, blijkt uit een recente evolutie bij leefloontrek-
kers. Ten gevolge van de hervormingen van 2003 in het leefloonstelsel is het
recht op een leefloon geïndividualiseerd. Dit betekent dat er geen gezinsleeflonen
meer bestaan, maar dat elke partner recht heeft op de helft van wat vroeger een
gezinsleefloon was. De beide lonen van partners samen komen overeen met het
leefloon van een volwassene in een eenoudergezin. Deze individualisering heeft
grote gevolgen voor koppels die leefloontrekkend zijn. Zij hebben, in tegenstel-
ling tot alleenstaanden en eenoudergezinnen, wanneer zij deeltijds gaan werken
aan een minimumloon, immers geen recht op een vrijstelling voor sociaalprofes-
sionele integratie (SPI). Deze vrijstelling houdt in dat het OCMW het verschil tus-
sen het nieuwe loon en het eerdere leefloon bijpast (= niet belastbaar). Omwille
van het lage persoonlijke leefloon (1 januari 2008 = 455,96 EUR per partner)
mislopen de leefloontrekkers in een koppel die overgaan naar een laag deeltijds
inkomen, deze bijpassing, wat de meeropbrengst van deeltijds werken aan een
minimumloon in 2008 beperkte tot 2%, terwijl dat in 2002 nog 30% was (Boga-
erts, 2008). We kunnen stellen dat de individualisering van de leeflonen, zonder
de nodige bijkomende aanpassingen, hier een werkloosheidsval gecreëerd heeft.

4. HET DERDE SPANNINGSVELD: INDIVIDUELE EN RELATIONELE SOCIALE RISICO’S

De individualisering van de sociale zekerheid gaat uit van een individueel levensper-
spectief, waarin een individu persoonlijke keuzes maakt die hem of haar in staat stel-
len al dan niet individuele rechten op te bouwen. Zulke benadering gaat echter
voorbij aan de fundamenteel relationele context waarin keuzes gemaakt worden,
zowel in de feiten als in de persoonlijke aspiraties. Zo toont het Europese waarden-
onderzoek aan dat een gelukkig gezinsleven met stip de belangrijkste waarde blijft
van de Vlamingen (en alle andere Europeanen trouwens) (Van den Akker, Halman
en De Moor, 1994) (2).

Vaak wordt erop gewezen dat de paradoxale combinatie van het blijvende belang
van het gezinsleven en de stijgende scheidingscijfers, veel van doen heeft met de
individualiseringstendens in de samenleving en de gestegen verwachtingen die daar-
uit voortvloeien, bijvoorbeeld jegens de partner. Als maatschappelijke waarde impli-
ceert individualisering met andere woorden niet dat mensen hun levens los van
elkaar gaan inrichten.

(2) Meer recente cijfers bevestigen dit. In de bevraging van 1990 gaven 84% van de Belgen aan dat ze
het gezin erg belangrijk vonden in het leven, terwijl dat in 1999 steeg tot 87% (cijfers online, nog
eens ruim 10% vindt het gezin ‘belangrijk’).
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Han en Moen (1999, 2001) illustreren dat mooi met gegevens van voltooide
beroepscarrières van mannen en vrouwen in de Verenigde Staten. Die blijken sterk
aan elkaar gekoppeld, waarbij het vooral vrouwen zijn die hun carrière lieten afhan-
gen van het arbeidspatroon van hun echtgenoot (3). Ook voor de Europese lidstaten
wijzen onderzoeksresultaten erop dat de koppeling van carrières nog steeds voort-
duurt, al verschuift de aard van de onderlinge afstemming enigszins. In Ghysels
(2004) toonden we bijvoorbeeld hoe in drie Europese landen met een uiteenlopend
socialezekerheidssysteem en waardenpatroon (Spanje, Denemarken en België) man-
nen en vrouwen hun arbeids- en zorgbeslissingen op elkaar afstemmen. Dat leidt tot
verschillende types koppels waarbij mannen met een tijdsintensieve job eerder
samenleven met vrouwen die ook meer dan gemiddeld actief zijn in de arbeids-
markt, en omgekeerd zorggerichte vrouwen eerder een partner hebben die meer
dan gemiddeld tijd besteedt aan zorg voor de kinderen. Voor de sociale zekerheid
heeft dit tot gevolg dat de sociale risico’s nog meer geconcentreerd zitten dan een
analyse van individuele kenmerken al doet vermoeden. Vrouwen met een relatief
zwakke band met de arbeidsmarkt wonen meer dan gemiddeld samen met mannen
die ook al geen sterke positie hebben op de arbeidsmarkt.

Een voorbeeld hiervan is te vinden in tabel 8, die voor ouders in Vlaanderen twee
belangrijke resultaten samenbrengt. Ten eerste toont de tabel dat partners meestal
hetzelfde opleidingsniveau hebben. Ten tweede geeft de tabel meer achtergrond bij
de algemene positieve correlatie van gewoonlijke werkuren bij Vlaamse ouders, die
0,10 bedraagt (4). In de tabel is immers te zien dat laaggeschoolde moeders niet
alleen zelf gemiddeld lage werkuren hebben, maar dat hetzelfde geldt voor hun typi-
sche partners (eveneens laaggeschoolde mannen). Een tussentijdse conclusie is dan
ook noodzakelijk dubbel. Enerzijds is duidelijk dat de relatie de keuzes mee bepaalt,
maar anderzijds geldt ook dat die relatie niet vanzelfsprekend voor een gezinsinter-
ne verzekering zorgt omdat partners elkaars risico’s niet compenseren (5).

(3) Dit is niet zo verwonderlijk, omdat Han en Moen (2001) carrières analyseren van gepensioneerde
koppels. Of het genderspecifieke patroon zal blijven bestaan, moet de toekomst uitwijzen.
(4) Met een significantieniveau van meer dan 99,9%.
(5) Misschien moesten we schrijven ‘niet meer’. Het model van het kostwinnersgezin veronderstelt
namelijk dat de huishoudelijke arbeid van de vrouwelijke partner de beroepscarrière van de manne-
lijke partner ondersteunt en bevordert, wat in het voordeel is van beiden (zolang echtscheiding en
vrouwelijke tewerkstelling buiten beeld blijven, wel te verstaan).
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TABEL 8: DE ARBEIDSSITUATIE VAN MOEDERS EN HUN PARTNER IN VLAANDEREN

Hoogste diploma Gemiddelde % met partner Gemiddelde
van de moeder gewoonlijke met gelijk niveau werkuren van

werkuren (week) van opleiding partner met gelijk
niveau van
opleiding

Maximaal lager middelbaar (16%) 16 51% 34
Hoger middelbaar (37%) 23 51% 40
Hoger onderwijs  (46%) 29 66% 44

Bron: GEZO-databank, 2004-2005 – Selectie: 1.449 koppels met kinderen jonger dan 16 in Vlaanderen.

Verder mogen we niet uit het oog verliezen dat de samenhang van carrières niet
genderneutraal is. Overal in Europa, ook bij de relatieve kampioenen van de gender-
gelijkheid in Scandinavië, is deeltijds werk bijna uitsluitend een zaak van vrouwen
en wordt het ouderschapsverlof grotendeels door vrouwen opgenomen. De concen-
tratie van het al dan niet deeltijds en/of tijdelijk terugschroeven van de beroepscar-
rière bij vrouwen, zorgt ervoor dat zij minder socialezekerheidsbijdragen betalen en
– mocht een individuele verzekeringslogica primeren – minder trekkingsrechten
verzamelen.

Een eerste bedenking bij een eventuele individualisering van de sociale zekerheid
heeft daarom betrekking op de legitimiteit van gelijkgestelde periodes. Welke
onderbrekingen van de beroepsactiviteiten zullen we als maatschappelijk legitiem
aanvaarden, als gelijkwaardig aan beroepsarbeid bekijken en dus met een trekkings-
recht belonen? Gaat het enkel om periodes van ouderschapsverlof en tijdskrediet of
vinden we ook een tijdelijk terugtreden uit de arbeidsmarkt aanvaardbaar? En wat
als iemand na een jarenlange loopbaanonderbreking de weg naar de arbeidsmarkt
niet meer terugvindt? Hoeveel kinderjaren willen we dan compenseren? Daarboven-
op komt de heikele vraag van het niveau van de compensatie. Zullen we uitgaan van
een minimumniveau, het loonniveau van net voor de start van de onderbreking of
volgen we eerder een gemiddeld loonontwikkelingspatroon van iemand die haar
beroepscarrière niet onderbreekt?

Dit laatste lijkt misschien een overdreven verwachting. Dat is het zeker als we ervan
uitgaan dat het mensen op elk moment van hun leven vrij staat keuzes te maken,
waarbij ze beter dan wie ook in staat zijn hun persoonlijke afweging van de voor- en
nadelen te maken en dus eventueel bewust kiezen voor een lager geldinkomen.
Zelfs zonder in te gaan op alle sociale beperkingen van de individuele keuzevrijheid,
maakt ons voorgaand relationeel verhaal duidelijk dat mensen niet alleen een per-
soonlijke afweging maken. Vrouwen en mannen overleggen over een gezamenlijke
levensloop, waarbij de vrouwelijke zorgrol vaak carrièrekosten impliceert en van
mannen geen soortgelijke opofferingen verwacht worden. Zolang dit patroon
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bestaat, kan individualisering in de sociale zekerheid daarom alleen genderneutraal
zijn als deze een omvangrijke compensatie in de vorm van gelijkgestelde periodes inhoudt.

De legitimiteitsvraag kan echter ook veel ruimer begrepen worden. Waarom zouden
we de sociale zekerheid individualiseren als voor veel mannen en vrouwen een
levensloop fundamenteel relationeel is? Zij tekenen hun leven uit als een gezamen-
lijk project waarbij gemeenschappelijke doelen worden nagestreefd met inzet van
middelen en tijd van beide partners. Uit het voorgaande blijkt dat koppels er daarbij
vaak voor kiezen om arbeidsinkomen op te geven in ruil voor eigen zorgtijd, vooral
dan in de periode dat ze jonge kinderen hebben. Kinderen blijken hen heel wat
waard.

Kirchler e.a. (2001) benadrukken daarbij dat het eerder ongewoon is dat partners
een onmiddellijk evenwicht van hun inzet verwachten. Op termijn verwachten part-
ners wel een gelijke balans van inspanningen in een koppel, maar die termijn kan
lang zijn. Bovendien is dit langetermijnevenwicht perfect te verzoenen met een
taakverdeling die zorgarbeid eerder aan moeders toewijst en marktarbeid eerder aan
vaders, omdat niet alleen betaald werk in de balans ligt (6).

Natuurlijk kunnen we ons de vraag stellen of mensen zich voldoende rekenschap
geven van de toekomstige risico’s wanneer ze samen beslissingen nemen. Econo-
misch onderzoek suggereert dat mensen eerder kortzichtig zijn en zeker de risico’s
die zich pas over een langere termijn aandienen, onderschatten. Het lijkt daarom
eerder waarschijnlijk dat jonge mensen bij de aanvang van een relatie te weinig
rekening houden met hun kans op echtscheiding en nog minder met de gevolgen
van hun keuzes voor hun ouderdomspensioen. De individualisering van de sociale
zekerheid lijkt daarop een antwoord te bieden, omdat het elk individu afzonderlijk
radicaal met zijn of haar neus op de feiten drukt. Hierboven hebben we echter
betoogd dat deze individualisering enkel een verbetering tegenover de huidige situ-
atie zal betekenen mits omvangrijke compensaties van de bestaande genderoneven-
wichten. Het kostenplaatje daarvan is op zijn minst onzeker. Een veralgemeende
compensatie is zeker op korte termijn veel duurder dan een selectief systeem dat
enkel compenseert wanneer risico’s realiteit worden, met andere woorden wanneer
partners tot een scheiding besluiten, wanneer een van beiden overlijdt of wanneer
ze samen over onvoldoende inkomen blijken te beschikken. Voorstanders van indi-
vidualisering van de sociale zekerheid zullen betogen dat de individualisering van
het stelsel tot een toename van de tewerkstelling van vrouwen zal leiden, wat de
financiële ademruimte van de sociale zekerheid zal verruimen en bovendien het aan-
tal compensaties voor gelijkgestelde periodes zal verminderen. Dat is ongetwijfeld

(6) Dit is niet alleen theoretisch of historisch waar. Bij gezinnen met kinderen in Vlaanderen vonden
wij in 2004-2005 (GEZO-bevraging) dat 15% van de moeders de voorkeur zou geven aan een puur
kostwinnersgezin als er geen financiële bekommernissen waren en 40% de voorkeur zou geven aan
een arrangement waarbij de moeder een minder tijdrovende job zou hebben dan de vader.
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waar, maar mag niet doen vergeten dat de ruime meerderheid van koppels wel
degelijk tot op hun oude dag samenblijft en dus in feite geen verplichte individuele
indekking van het echtscheidingsrisico nodig heeft. Bovendien vindt het gros van de
gescheiden personen na verloop van tijd een nieuwe partner, waarmee ze een
nieuw gezamenlijk project starten en dus opnieuw aan gezamenlijke risico-indek-
king doen of, met andere woorden, voor elkaar willen instaan.

Toekomstig onderzoek zou kunnen narekenen wat de precieze bedragen zijn die bij
de bovenstaande scenario’s horen, maar het lijkt alleszins goedkoper om als samen-
leving te investeren in een betere inkomensbescherming bij echtscheiding dan te
opteren voor genderneutrale individualisering. Deze kostenredenering spoort
bovendien met de keuze om beleidsbeslissingen niet radicaal te doen verschillen
van het gedrag van de meerderheid van de burgers. Als de meeste burgers funda-
menteel relationeel handelen, waarom zou de sociale zekerheid dan in de plaats wil-
len treden van die intrafamiliale solidariteit?

5. BESLUIT

We hebben in dit artikel geargumenteerd dat het streven naar volledige individuali-
sering van rechten gebaseerd is op een illusie die voorbijgaat aan de relationele con-
text van het leven van mannen en vrouwen en – als afgeleide – van sociale risico’s
en verantwoordelijkheden. In gezinnen zijn keuzes nooit louter individueel. Ze wor-
den genomen mede door rekening te houden met keuzes, mogelijkheden en
behoeften van partners en andere gezins- of familieleden. Het lijkt dan ook niet over-
bodig om op een fundamenteel niveau na te denken over de mogelijkheid en de
wenselijkheid van een verregaande individualisering van de sociale zekerheid.

Op een concreter niveau blijkt dat de emancipatie en verzelfstandiging van vrouwen
lang niet voltooid is. Vooral vrouwen uit lagere sociaaleconomische groepen met
een lage opleiding blijven relatief afwezig van de arbeidsmarkt, zeker als er kinderen
zijn. Als op dit moment een eenzijdige individualisering van de sociale zekerheid
zou worden doorgevoerd, dan zullen deze vrouwen daar eerder slachtoffer van zijn,
dan dat ze erbij winnen. Ze hebben momenteel immers weinig kans om persoonlij-
ke rechten op te bouwen en de minimale uitkeringen liggen te laag om een mens-
waardig leven op te bouwen, laat staan om een gezin van de nodige zorgen te voor-
zien. Een andere groep die niet noodzakelijk wint bij meer individuele rechten zijn
vrouwen (of mannen, maar dat komt minder voor) die de zorg opnemen voor hun
kinderen. Velen nemen een beperkte of langere tijd zorgverlof op, wat vaak een
negatieve invloed heeft op het levensloopinkomen. 

Individualisering zou dus moeten gepaard gaan met vele andere ingrepen, waaron-
der een betere bescherming van de zorgarbeid, vooral voor lage inkomens en alleen-
staande moeders en een verbetering van de basisbescherming. Dan en pas dan kan
nagedacht worden over een radicale individualisering van de sociale zekerheid. Dit
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mag echter de beleidsverantwoordelijken er niet van weerhouden om het systeem
van de overlevingspensioenen nu reeds te moderniseren, rekening houdend echter
met het fundamenteel relationele karakter van risico’s en verantwoordelijkheden.

____________
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DE INDIVIDUALISERING VAN RECHTEN IN DE
SOCIALE ZEKERHEID

DOOR HAFIDA BACHIR

Nationaal voorzitter, Vie féminine

Opdat de individualisering van rechten voor vrouwen geen bron van grotere onzeker-
heid wordt, moet er rekening worden gehouden met de algemene context waarin
vrouwen zich heden ten dage bevinden.

De kwestie van de individualisering van rechten moet weer passend worden gekop-
peld aan andere beleidsinitiatieven.

1. PRECAIRE CONTEXT VAN VROUWEN TE WIJTEN AAN HUN IDENTITEIT

Ondanks de sociale evolutie blijven vrouwen meestal nauw verbonden met het
gezin en de kinderen. Door deze specifieke situatie, die door geslachtsgebonden
taakverdeling wordt gekenmerkt, komen vrouwen in de kern van precaire situaties
terecht.

Het bestaan van vrouwen is doorweven met zelfverloochening: hun eigen verlan-
gens ruimen plaats voor de zorg die ze aan hun naasten geacht worden te verstrek-
ken. Deze zelfverloochening hangt nauw samen met het moederschap, dat door
onze samenleving nog steeds wordt gedefinieerd als “het zichzelf wegcijferen”, ter-
wijl dit model door de meeste vrouwen wordt verworpen.

Dit model zet vrouwen ertoe aan om “keuzes” te maken waarbij geen daadwer-
kelijke zelfstandigheid (privé, gezin, kinderen) mogelijk is onder de “bescherming
van de mannen”, bescherming die in stand wordt gehouden door een verouderd
socialezekerheidssysteem dat die afhankelijkheid alleen maar beklemtoont.

De vrouwen bevinden zich in een “tussenzone”, een zone die typisch is voor hen en
ontstaat door de onderlinge afhankelijkheid van de verschillende velden waarin zij
evolueren (werk, kinderen, inkomen, huisvesting, gezondheid, koppel, ...). Als
vrouwen een beroepsactiviteit hebben, dan wordt deze tussenzone complexer en
hangt er een schuldgevoel boven. Dan komt de ideologie van “volledig aan haar
kind(eren) gewijde moeder” weer aan de oppervlakte.
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Deze ideologie is zo sterk dat ze zelfs het beleid, of eerder het non-beleid, dicteert
(bijvoorbeeld inzake kinderopvang of de zorg voor zorgbehoevenden), een beleid
dat de gezinslast blijft negeren: de samenleving functioneert alsof er geen kinderen
waren.

2. DE KWESTIE WERK

De vrouwen zijn de voorbije twintig jaar massaal naar de loonarbeidsmarkt getrok-
ken. Dat betekent echter geenszins dat daarmee een einde is gekomen aan de onge-
lijkheid tussen mannen en vrouwen in deze werksfeer:
� concentratie van vrouwen in bepaalde activiteitensectoren (voornamelijk in de

dienstensector) en bij bepaalde types van werk (deeltijds werk, contracten voor
bepaalde duur);

� zwakke vertegenwoordiging van vrouwen in de hoogste niveaus van de beroeps-
hiërarchie;

� oververtegenwoordiging van vrouwen in de ondertewerkstelling, de precaire sta-
tuten en de werkloosheid;

� en ook het hardnekkig voortbestaan van het loonverschil tussen mannen en vrouwen.

Daarbij mogen we niet vergeten dat de banen die onlangs voor de vrouwen werden
gecreëerd, geen toonbeelden zijn van de opbouw van echte rechten (bv. diensten-
cheques).

Individualisering van rechten is maar denkbaar in combinatie met een beleid dat
duurzame kwaliteitsjobs creëert.

2.1. WERKSTIMULANSEN VOOR VROUWEN
Als we vóór de individualisering van rechten pleiten, worden we er vaak van
beschuldigd deze maatregel alleen maar te bedenken om de vrouwen tot werken
aan te zetten.

We weten maar al te goed dat een individualisering die uitsluitend steunt op een sti-
mulans om vrouwen “koste wat het kost” aan het werk te zetten, en dat in een con-
text van ongelijkheid, de economische en sociale druk die op vrouwen rust, alleen
nog maar zou verhogen.

Er is dus geen sprake van om voor vrouwen “werkstimulansen te creëren”, want de
meeste vrouwen werken overigens al en willen dat ook doen. Wat we wel willen, is
hun de mogelijkheid bieden om, door toedoen van een kwaliteitsjob, duurzame en
toereikende eigen rechten te verwerven.
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Tot slot kan de individualisering van rechten ons toch aanzetten tot nadenken over
de voordelen die mannen uit het “niet-werken” van vrouwen halen, althans wan-
neer deze mannen tot een bepaalde looncategorie behoren.

Aangezien sommigen uit deze stand van zaken persoonlijk voordelen halen, kunnen
ze zich heel goed schikken in een interpersoonlijke overdracht van deze voordelen,
dankzij dewelke geen druk hoeft te worden gelegd op een systeem dat werd ont-
worpen om te beschermen tegen aan het leven van werknemers inherente risico’s.

2.2. DE KWESTIE VERZOENING
De verzoening van het beroeps- en gezinsleven en de verantwoordelijkheden op
familiaal, professioneel en sociaal vlak werd vaak gebruikt om te verklaren waarom
vrouwen zich tijdelijk, gedeeltelijk of geheel uit de arbeidsmarkt terugtrekken.

Laat het voor iedereen duidelijk zijn: de term verhult vooral het onvermogen van de
gemeenschap om vrouwen die genoodzaakt zijn te werken – of die dat wensen te
doen – de garantie te bieden dat ze dat met de nodige sereniteit kunnen doen.

In feite is er een duidelijk gebrek aan degelijke kinderopvangplaatsen die toeganke-
lijk zijn voor vrouwen die op de arbeidsmarkt actief willen zijn. Het dekkingsper-
centage inzake opvangplaatsen bedraagt in de Franse Gemeenschap momenteel 24%
(de Europese vereiste is 33%).

We zouden kunnen dromen van een globaler en meer omvattend beleid. Waarom
zouden we dan niet denken aan een betere sociale bescherming voor werknemers
(mannen en vrouwen) met kinderen jonger dan 3, bijvoorbeeld door een nieuwe
financiering (algemene sociale bijdrage, alternatieve financiering, enz.)? Voor België
ligt het antwoord op die vraag jammer genoeg op het bevoegdheidsterrein dat zich
tussen de Federale Staat en de gefedereerde entiteiten bevindt, wat doorgaans een
einde maakt aan het debat!

We wijzen er terloops even op dat het dekkingspercentage inzake kinderopvang in
Quebec 90% bedraagt, waardoor de armoede van eenoudergezinnen met 30% is
gedaald. Als dat niet tot nadenken aanzet!

Een gelijkheid nastrevend verzoeningsbeleid tot slot, is ondenkbaar als mannen en
vrouwen de taken en verantwoordelijkheden in het huishouden en het gezin niet
daadwerkelijk onder elkaar verdelen.
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3. REKENING HOUDEN MET SPECIFIEKE SITUATIES

3.1. VROUWEN IN EEN EENOUDERSITUATIE
De samenleving en de recente beleidsinitiatieven hebben het moeilijk om rekening
te houden met eenoudergezinnen, die heden ten dage toch 13% van alle huishou-
dens uitmaken. Ook al probeert de sociale zekerheid zo goed en zo kwaad als ze
kan, op de behoeften van deze gezinnen in te spelen: verhoogde uitkeringen voor
personen ten laste, verhoogde kinderbijslag, toegang tot een voordelig statuut voor
de gezondheidszorg.

Maar dat betekent ook dat, als vrouwen een statuut van samenwonende krijgen,
rekening wordt gehouden met de inkomsten van het huishouden en zij de verhogin-
gen verliezen wanneer ze weer deel uitmaken van een koppel en zelfs als ze zich bij
andere volwassenen aansluiten om bepaalde moeilijkheden te overwinnen (huisves-
ting, zorg voor de kinderen, enz.).

De individualisering van rechten lost absoluut niet alle problemen op waarmee per-
sonen die alleen hun kinderen grootbrengen, kampen, maar ze zou ten minste de
“eenzaamheidspremie” – waar het statuut van samenwonende in de werkloosheids-
verzekering op neerkomt – kunnen afschaffen.

3.2. THUISBLIJVENDE VROUWEN
Het huidige systeem biedt een aantal vrouwen die “ervoor gekozen hebben” om thuis te
blijven, inderdaad een efficiënte bescherming. Maar wie zijn die vrouwen echt?

Voor sommige vrouwen is het feit dat ze “thuisblijvende vrouw” zijn, het gevolg van
een moeizame levensloop vol valstrikken (schooltijd, opleiding, slechte beroeps-
ervaring, gezin, gezondheid, enz.) of ze hebben voor zichzelf en voor hun naasten
de aspecten inkomsten, onafhankelijkheid en kwaliteit van het leven tegen elkaar
afgewogen.

Voor hen spelen “niet-tewerkstellingsvallen” een doorslaggevende rol, net zoals uit-
sluiting uit het sociaal vangnet. Uit cijfers van de RVA blijkt inderdaad dat laagge-
schoolde vrouwen in de categorieën van niet-werkende en werkloze vrouwen dui-
delijk oververtegenwoordigd zijn.

Voor andere vrouwen, die waarschijnlijk minder talrijk zijn, gaat het dan weer om een
levenswijze die mogelijk wordt dankzij de hoge inkomens van hun echtgenoot of de
inkomsten van eigen bezittingen, en die eventueel door een bijzondere levenssituatie
gerechtvaardigd is. We zouden kunnen stellen dat “zij het zich kunnen veroorloven”.
De meeste van deze vrouwen kunnen ook op hun eigen middelen (gezin, basisoplei-
ding, sociaal netwerk) rekenen om er in geval van tegenslag op terug te vallen.
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Met andere woorden, het huidige systeem behandelt personen die absoluut niet
dezelfde situaties meemaken, op een identieke manier. Blijkbaar is individualisering
hier dus eerder een kwestie van herverdelende gerechtigheid. We moeten ons derhal-
ve inbeelden dat voor de persoon ten laste extra verplichte bijdragen worden gehe-
ven wanneer de inkomsten van het gezin een bepaald bedrag overschrijden, maar
misschien niet wanneer het gezin hierdoor net het hoofd boven water kan houden.

CONCLUSIE

De weg naar de individualisering moet in deze context worden gezien. Er moet wor-
den geanticipeerd op de mogelijke gevolgen inzake verarming van vrouwen op korte
termijn. Daarom moeten tijdelijke begeleidingsmaatregelen worden uitgewerkt waar-
mee die generaties die het grootste gedeelte van hun actieve (of inactieve) leven in
een op het gezin gericht systeem achter de rug hebben, niet worden gestraft.

Er moet rekening worden gehouden met de nadelige situatie van vrouwen op de
arbeidsmarkt. Dat maakt het bestaan van verbeteringsmechanismen noodzakelijk,
zodat de overgang naar een geïndividualiseerd systeem waarin iedereen (mannen en
vrouwen) daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om eigen rechten te verwerven, kan
worden gemaakt.

Voor wie er meer wil over weten: “Quand égalité rime avec individualiser… Pour
des droits individuels en sécurité sociale”, Studie van Vie Féminine, 2008.

(Vertaling)
____________
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KOSTPRIJS VAN DE AFGELEIDE RECHTEN EN
OMVANG VAN DE EIGEN NIET-ONTVANGEN
RECHTEN – PERIODE 1997-2007

DOOR HENDRIK LARMUSEAU*

Directeur-generaal, Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

1. INLEIDING

De Senaat keurde op 18 december 1997 een resolutie goed betreffende de afgeleide
rechten in de sociale zekerheid. Deze resolutie verzocht de federale regering onder-
meer een profiel te schetsen van de personen die van afgeleide rechten genieten, de
huidige kostprijs van deze rechten in de verschillende takken van de sociale zeker-
heid en in de overige stelsels te evalueren, en hun evolutie toe te lichten.
Een van de overwegingen bij deze resolutie was de overtuiging dat de gelijkheid tus-
sen mannen en vrouwen, waarvoor de Europese Commissie reeds heel wat initiatie-
ven heeft ondernomen, nooit tot stand zal komen zolang er geen individualisering
van de socialezekerheidsrechten wordt bereikt.

In opvolging van voormelde resolutie werd door het toenmalige Ministerie van
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu een verslag ingediend bij de Senaat
waarin, voor het jaar 1997, de bedragen van de als afgeleide rechten toegekende
sociale uitkeringen, alsook de bedragen van de eigen niet-ontvangen rechten in de
socialezekerheidsregeling voor de werknemers werden berekend. Om hieraan een
ruimere verspreiding te geven werd op basis van dit verslag in het Belgisch Tijd-
schrift voor Sociale Zekerheid van het derde trimester 1999 een artikel gepubliceerd
waarin deze ramingen voor 1997 werden opgenomen.

Huidige bijdrage heeft als doel om volgens eenzelfde ramingsmethode als voor het
jaar 1997 de grootte van de afgeleide rechten en van de eigen niet-ontvangen rech-
ten in de regeling voor werknemers te ramen voor het jaar 2005 en in voorkomend
geval voor het jaar 2007. Door het in kaart brengen van de ontwikkeling van deze
bijdragen voor de periode 1997-2005 (2007) via een transversale benadering wordt
getracht een antwoord te bieden op volgende beleidsvragen: welk aandeel van de
uitkeringen is gebaseerd op afgeleide rechten; zijn de aandelen van de eigen niet-
ontvangen bijdragen in deze periode geëvolueerd en ten slotte, welke elementen
kunnen hiervoor een verklaring geven?

* De auteur dankt mevrouw Christel Nuyens en de heer Roland Van Laere voor hun gewaardeerde
bijdrage bij het tot stand komen van het artikel.
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Het is vooral de bedoeling om de voornaamste trends te schetsen en niet zo zeer om
een diepgravende verklaring te bieden.

In punt 2 worden enkele contextgegevens aangebracht. In punt 3 worden de diver-
se rechten binnen de socialezekerheidsregelingen en de sociale bijstand toegelicht.
In punten 4 en 5 worden de gebruikte methode en de resultaten beschreven binnen
een aantal takken van de sociale zekerheid van de werknemers voor 2005 en voor
2007. In punt 6 wordt een overzicht opgenomen van de resultaten van deze ramin-
gen voor de periode 1997 en 2007 en een aanzet van evaluatie.

Er dient voor gewaarschuwd dat in de artikelen van dit themanummer over individuele
rechten, er niet steeds dezelfde globale bedragen aan uitkeringen worden bekomen,
aangezien de ramingen in dit artikel doorgaans gebaseerd zijn op geaggregeerde
gegevens en niet op de primaire data van de betrokken instellingen.

2. CONTEXT

2.1. HISTORISCHE CONTEXT
Wanneer men de afgeleide rechten in een historisch perspectief bekijkt, komt men
tot een verrassende vaststelling. In het stelsel dat sinds 1924 voor de arbeiders van
toepassing was, had de echtgenote die niet werkte, in feite individuele rechten. De
werknemer betaalde voor haar immers een tweede afzonderlijke premie die recht
gaf op een eigen pensioen. Het is pas na de Tweede Wereldoorlog, toen ons stelsel
van sociale zekerheid werd opgezet, dat definitief werd gekozen voor het huidige
systeem. Deze keuze was ongetwijfeld in overeenstemming met de tijdsgeest en
kaderde in het toenmalig gezins- en geboortebeleid.
Het principe van de gelijke behandeling in rechte van mannen en vrouwen inzake
sociale zekerheid is nu verworven. Het Europese en internationale recht bevestigen
dit principe door elke discriminatie op basis van geslacht, zowel rechtstreeks als
onrechtstreeks, met name door verwijzing naar de echtelijke staat of gezinssituatie
te verbieden.

2.2. DE MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN
Maatschappelijke ontwikkelingen, zoals onder meer sociaaldemografische veranderingen
en de evolutie van de werkzaamheidsgraad hebben ongetwijfeld een impact op de grootte
van de onderscheiden opgebouwde rechten binnen het socialezekerheidsstelsel.

2.2.1. Sociaaldemografische variabelen
Het aantal personen dat huwt of niet huwt, het aantal dat scheidt of hertrouwt, is
voor België in de voorbije periode 1995-2007 sterk geëvolueerd. Op basis van gege-
vens van de FOD Economie (opgenomen in bijlage 1) kunnen voor deze periode
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voor de mannen en de vrouwen vrijwel gelijkaardige ontwikkelingen worden vast-
gesteld. Voor de periode 1995-2007 is het totaal aantal mannen met 4,58% toegeno-
men, waarvan het aantal ongehuwden met 13,79% is gestegen, terwijl het aantal
gehuwden met 9,12% is gedaald. Het aantal gescheiden mannen is gedurende deze
periode spectaculair gestegen, namelijk met 78,75% terwijl het aantal mannen in
weduwstaat nagenoeg ongewijzigd bleef. Het totaal aantal vrouwen is voor deze
periode met 4,39% toegenomen terwijl het aantal ongehuwden met 15,50% steeg,
terwijl het aantal gehuwden met 9,20% afnam. Het aantal gescheiden vrouwen is tij-
dens de periode met 81,52% toegenomen en het aantal vrouwen in weduwstaat is
met 4,06% gedaald.

Men mag verwachten dat deze opmerkelijke sociaaldemografische evoluties hun
weerslag hebben op de hoogte van de uitkeringen die op basis van de afgeleide
rechten worden toegekend.
De hier gebruikte methodologie echter laat niet toe om hier eenduidig een ant-
woord op te geven.

2.2.2. De werkgelegenheidsgraad
Op basis van de jaarlijkse, Europees geharmoniseerde Enquête naar de arbeidskrach-
ten, uitgevoerd door de FOD Economie kan worden vastgesteld dat voor de periode
1995-2007 de werkgelegenheidsgraad is toegenomen: voor de mannen van 66,9% in
1995 tot 68,7% in 2007 en voor de vrouwen van 45,4% in 1995 tot 55,3% in 2007. In
deze periode wordt een sterke toename van de werkgelegenheidsgraad bij de vrou-
wen vastgesteld. Deze toename is het meest uitgesproken bij de leeftijdsgroep 55
tot 64 jaar, waar een verdubbeling van de werkgelegenheidsgraad wordt hier vastge-
steld: van 12,7% in 1995 naar 26,0% in 2007.
De hoogte van de werkgelegenheidsgraad heeft zowel een directe impact op de
financiering van de socialezekerheidsregelingen als op het relatieve aandeel van de
toegekende uitkeringen gebaseerd op de afgeleide rechten.

3. BEGRIPPEN

In de verschillende takken van de sociale zekerheid worden uitkeringen toegekend
aan personen die hiervoor bijdragen hebben betaald, maar eveneens aan personen
die hiervoor geen bijdragen hebben betaald. Verder zijn er ook personen die bijdra-
gen betalen waaraan geen rechten op uitkeringen verbonden zijn.
De verschillende rechten binnen de socialezekerheidsregelingen en de sociale bij-
stand worden hier volgens volgende twee kenmerken opgedeeld: een juridisch en
een financieel kenmerk. De juridische benadering refereert naar de persoon of de
relatie die het recht doet ontstaan. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen
de eigen rechten, die door de betrokkene zelf worden verkregen en de afgeleide
rechten, die door een andere persoon worden verkregen op basis van verwantschap
(ouders-kinderen), door het huwelijk of door het samenwonen (ongehuwd samen-
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wonen of andere vormen van samenwonen). Bij afgeleide rechten is er een recht-
streekse band tussen wie eigen rechten bezit en een persoon die van hem of haar
afhangt en geacht wordt ten laste te zijn van die persoon.
Bij de financiële benadering wordt een onderscheid gemaakt tussen de op bijdragen
gebaseerde rechten waarvoor socialezekerheidsbijdragen worden betaald en de niet
op bijdragen gebaseerde rechten waarvoor geen bijdragen werden betaald.

Op basis van het juridische en het financiële kenmerk kan aldus een onderscheid
gemaakt worden tussen volgende vier categorieën van rechten, die elkaar uitsluiten
en waarin alle sociale uitkeringen kunnen worden ondergebracht:
� de eigen op bijdragen gebaseerde rechten;
� de eigen niet-ontvangen rechten;
� de eigen niet op bijdragen gebaseerde rechten;
� de afgeleide rechten.

Onder de ‘eigen op bijdragen gebaseerde rechten’ wordt het recht op een socia-
le uitkering bedoeld, dat aan een individu wordt toegekend omdat socialezeker-
heidsbijdragen door of voor het individu worden betaald. De hoogte van de uitke-
ring waarop hij/zij recht heeft, is gelijk aan datgene wat aan een alleenstaande, zon-
der personen ten laste wordt toegekend. Vóór het zich voordoen van het sociaal risi-
co mag het individu over slechts één inkomen beschikken. Hieronder vallen onder
meer de rechten opgebouwd door de werknemers binnen de tak geneeskundige
verzorging, de tak werkloosheid, de tak rustpensioenen, enz.

Met de ‘eigen niet-ontvangen rechten’ wordt de vermindering van eigen recht
bedoeld wegens het feit dat het individu met iemand samenwoont en hij of zij niet
uitsluitend over een enig inkomen beschikt. Hieronder vallen onder meer de ver-
minderingen toegepast op de invaliditeitsuitkeringen en op de werkloosheidsuitke-
ring van samenwonenden. Ramingen omtrent de hoogte van deze verminderingen
in het stelsel van de sociale werknemers voor het jaar 2005 en 2007 worden in pun-
ten 5 en 6.2 behandeld.

De ‘eigen niet op bijdragen gebaseerde rechten’ zijn die rechten op een sociale
uitkering die aan een individu worden toegekend zonder dat socialezekerheidsbij-
dragen door of voor het individu worden betaald en zonder dat een bloedverwant,
aanverwant of samenwonende van het individu socialezekerheidsbijdragen heeft
betaald of zou moeten betalen. Het betreft hier de zogenaamde gelijkgestelde perio-
des met periodes van arbeid en de rechten die in de sociale bijstand worden toege-
kend na een middelentoets. Hieronder ressorteren onder meer de zogenaamde
gelijkgestelde perioden in de tak pensioenen, de verhoogde kinderbijslag voor
werklozen, invaliden, …. Hieronder vallen tevens de bijstandsregelingen zoals de
inkomensgarantie voor ouderen en de tegemoetkomingen aan personen met een
handicap, enz.
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Onder ‘afgeleide rechten’ wordt verstaan, het recht op een sociale uitkering dat
aan een individu wordt toegekend op basis van een band als bloedverwant, als aan-
verwant of als samenwonende met een ander individu dat over eigen rechten
beschikt die al of niet op bijdragen gebaseerd zijn en ongeacht of deze gerechtigde
nog leeft of al overleden is. Personen die van een afgeleid recht genieten, zijn dus
ten laste van een individu met eigen rechten of zijn dat geweest (weduwen en
wezen). De verhoging van een eigen recht, die aan de gerechtigde wordt toegekend
omdat hij een niet-alleenstaande is of personen ten laste heeft, wordt eveneens als
afgeleid recht gecatalogeerd (bijvoorbeeld de verhoging van een rustpensioen naar
75% in plaats van 60%, in geval van een gezinshoofd).

In deze bijdrage wordt een opdeling gemaakt tussen ‘op bijdragen gebaseerde afgeleide
rechten’ en ‘niet op bijdragen gebaseerde afgeleide rechten’ naargelang het eigen recht
waarvan deze afgeleid zijn een al of niet op bijdragen gebaseerd recht is (was).
Onder de op bijdragen gebaseerde afgeleide rechten vallen onder meer deze van de perso-
nen ten laste van de werknemers binnen de tak geneeskundige verzorging, overlevings-
pensioenen, … Onder de niet op bijdragen gebaseerde afgeleide rechten ressorteren onder-
meer deze van weduwen en wezen binnen de tak geneeskundige verzorging.
In de punten 4 en 6 worden ramingen weergegeven over de hoogte van de op afge-
leid recht gebaseerde uitkeringen in de regeling sociale zekerheid voor werkne-
mers, voor het jaar 2005 en deels ook voor 2007.

4. RAMINGEN VAN DE UITKERINGEN TOEGEKEND OP BASIS VAN HET AFGELEID
RECHT VOOR HET JAAR 2005

Voor het jaar 2005 wordt volgens dezelfde methode van raming als deze die eerder
reeds voor het jaar 1997 werd toegepast, de toegekende uikeringen op basis van het
afgeleid recht berekend voor vier takken van de sociale zekerheid van de werkne-
mers (geneeskundige verzorging, pensioenen, invaliditeit en werkloosheid).

4.1. TAK GENEESKUNDIGE VERZORGING
Voor onderstaande ramingen wordt een beroep gedaan op door het RIZIV gepubli-
ceerde geaggregeerde gegevens van de realisaties van de geneeskundige verzorging
voor het jaar 2005, opgedeeld volgens de onderscheiden groepen van gerechtigden
binnen de regeling. Volgens de weerhouden definitie van de afgeleide rechten res-
sorteren daarin de uitkeringen toegekend aan de personen ten laste van primaire
gerechtigden van volgende categorieën: invaliden, personen met een handicap,
gepensioneerden, van de personen ingeschreven in het Rijksregister en van de
weduwen en wezen.
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Met personen ten laste worden de kinderen, de echtgenoten, de ascendenten of de
samenwonenden bedoeld. De uitkeringen aan de weduwen en wezen zelf ressorteren
eveneens onder deze toegekend op basis van het afgeleid recht.
Voor de diverse onderscheiden categorieën van gerechtigden wordt de gemiddelde
uitgave op jaarbasis geraamd in de veronderstelling dat de personen ten laste een-
zelfde consumptiepatroon hebben als de primaire gerechtigden op basis van het op
eigen bijdragen gebaseerd recht. Aan de hand van het aantal personen per onder-
scheiden categorieën – toestand op 30 juni 2005 – en de hiermee overeenstemmen-
de gemiddelde uitgave op jaarbasis per persoon zijn de gegevens beschikbaar voor
de raming van de totale uitkeringen geneeskundige verzorging toegekend op basis
van het afgeleid recht, zoals opgenomen in onderstaande tabel 1.

TABEL 1: UITKERINGEN GENEESKUNDIGE VERZORGING WERKNEMERS TOEGEKEND OP BASIS
VAN HET AFGELEID RECHT: BASISGEGEVENS VOOR BEGROTINGSJAAR 2005

Bron: RIZIV.

4.2. TAK PENSIOENEN
In de tak pensioenen worden volgende drie soorten uitkeringen op basis van afge-
leid recht vastgesteld: het gezinssupplement in het rustpensioen aan gezinsbedrag,
het overlevingspensioen en het rustpensioen voor de uit de echt gescheiden echtge-
noot. Voor de bedragen van de uitkeringen op basis van het afgeleid recht wordt in
dit artikel een beroep gedaan op de gegevens van de Rijksdienst voor Pensioenen
die gebaseerd zijn op individuele data.

4.2.1. Het gezinssupplement in het rustpensioen aan gezinsbedrag
Het gezinsrustpensioen in het werknemerstelsel wordt toegekend aan de gehuwde
werknemer, man of vrouw. Het gezinsrustpensioen in het werknemerstelsel wordt
berekend door de geherwaardeerde jaarlijkse bezoldigingen (werkelijke en/of forfai-
taire en/of fictieve) van de werknemersloopbaan te vermenigvuldigen met 0,75
(75%) en met de pensioenbreuk.
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Categorieën van gerechtigden 

Aantal 
personen 

 
 
 

1 

Gemiddelde uitgave 
op jaarbasis per 
persoon in EUR 

 
 

2 

Globaal bedrag 
uitkeringen afgeleid 
recht in duizend EUR 

 
 

1 x 2 
Personen ten laste van de: 
-primaire uitkeringsgerechtigden (PUG) 
-invaliden en personen met een handicap (IG) 
-gepensioneerden (P) 
-personen ingeschreven in het Rijksregister (IRR) 
 
Weduwen, wezen en personen ten laste ervan  

 
2.592.099 

113.176 
399.376 
93.280 

 
396.615 

 

 
838,10 

4.246,53 
3.680,76 
2.199,06 

 
5.068,70 

 

 
2.172.438 

480.605 
1.470.007 

205.128 
 

2.010.322 
 

TOTAAL 3.594.546  6.338.501 
 



Het rustpensioen als alleenstaande, toegekend aan zowel de gehuwde als aan de
niet-gehuwde werknemer (man of vrouw) wordt berekend door de geherwaardeer-
de jaarlijkse bezoldigingen (werkelijke en/of forfaitaire en/of fictieve) van de werk-
nemersloopbaan te vermenigvuldigen met 0,60 (60%) en met de pensioenbreuk.

Bij de berekening van het gezinspensioen zal het bedrag 25% (0,75/ 0,60) hoger lig-
gen dan bij het rustpensioen als alleenstaande. Deze verhoging met 25% wordt het
gezinsupplement genoemd en toegekend op basis van het afgeleid recht.
Volgens de RVP bedraagt voor het jaar 2005 het totaal bedrag van de gezinssupple-
menten toegekend op basis van het afgeleid recht 756,3 miljoen EUR, waarvan 1,1
miljoen EUR werd toegekend aan vrouwen en 755,2 miljoen EUR aan mannen.

4.2.2. Het overlevingspensioen
Een overlevingspensioen kan onder bepaalde voorwaarden worden toegekend aan
de overlevende echtgenoot, zowel de man als de vrouw, uit hoofde van de activiteit
van de overleden echtgenoot als werknemer. Het overlevingspensioen in de werk-
nemersregeling kan bovendien tot een grensbedrag samen worden genoten met een
of meer wettelijke rustpensioenen.

Bij de berekening van het bedrag aan toegekende pensioenen op basis van het afge-
leid recht wordt zowel rekening gehouden met de zuivere overlevingspensioenen
maar ook met het deel overleving in het geval van een samenvoeging van rust- en
overlevingspensioenen.

Voor het jaar 2005 bedraagt volgens de RVP het bedrag aan pensioen op basis van
het afgeleid recht 3.697,200 miljoen EUR, waarvan 33 miljoen EUR aan mannen
werden uitbetaald en 3.664,200 miljoen EUR aan vrouwen.

4.2.3. Het rustpensioen bij uit de echt gescheiden echtgenoten
Een uit de echt gescheiden persoon heeft recht op een rustpensioen op basis van de
werknemersloopbaan van de gewezen man of vrouw dat (tot een grensbedrag)
samen kan worden genoten met het rustpensioen voor de eigen beroepsloopbaan.
Het rustpensioen voor de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt op dezelfde
manier berekend als een gewoon rustpensioen. Voor de jaren van tewerkstelling en
gelijkstelling als werknemer voor de gewezen echtgenoot gedurende de huwelijks-
periode wordt een pensioen berekend alsof die activiteit zelf werd uitgeoefend.
Deze werkelijke, fictieve of forfaitaire lonen van de gewezen echtgenoot worden
eerst met 62,5% vermenigvuldigd.
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In het geval er voor dezelfde jaren ook aanspraak wordt gemaakt op een eigen rust-
pensioen, wordt voorgaande loonberekening verminderd met het eigen loon. De
aldus vastgestelde lonen worden geherwaardeerd en vermenigvuldigd met 0,60
(60% is de berekening als alleenstaande) en met de pensioenbreuk.
Het rustpensioen berekend op de jaren tewerkstelling en gelijkstelling als gerechtig-
de van de gewezen echtgenoot gedurende de huwelijksperiode is een uitkering op
basis van het afgeleid recht, dat sinds oktober 2006 door de RVP in hun databanken
wordt opgeslagen. Op basis van deze data kan voor 2005 en 2007 een raming
gemaakt worden van het bedrag van het op basis van het afgeleid recht toegekende
rustpensioen aan uit de echt gescheiden echtgenoten. Voor 2005 werd hiervoor vol-
gens de RVP een totaal bedrag van 89,345 miljoen EUR toegekend.

Samenvatting
In de tak pensioenen wordt het totale bedrag aan toegekende uitkeringen op basis
van het afgeleid recht voor het jaar 2005, op basis van de individuele data van de
RVP, geraamd op 4.542,844 miljoen EUR, waarvan 756,300 miljoen EUR voor het
gezinssupplement rustpensioen, 3.697,200 miljoen EUR voor de overlevingspen-
sioenen en 89,345 miljoen EUR voor het rustpensioen bij de uit de echt gescheiden
echtgenoten. Het grootste aandeel van de volgens het afgeleid recht uitgekeerde
pensioenen bestaat uit de overlevingspensioenen.

4.3. TAK RIZIV-UITKERINGEN
De tak RIZIV-uitkeringen omvat volgende drie subtakken: de primaire arbeidsonge-
schiktheid, de invaliditeit en de moederschaps- en vaderschapsuitkering. Op basis
van gegevens van het RIZIV wordt voor elk van deze drie subtakken een raming
gemaakt van de uitkeringen die op basis van het afgeleid recht voor het jaar 2005
werden toegekend.

4.3.1. Primaire arbeidsongeschiktheid
Het betreft hier uitkeringen die tijdens het eerste jaar arbeidsongeschiktheid wor-
den toegekend. Aangenomen wordt dat het eigen recht het tegen 60% toegekend
recht is, wat overeenstemt met het recht van een alleenstaande met derving van een
enig inkomen en eveneens met het recht van een gezinshoofd met personen ten
laste. De samenwonende wordt vanaf de tweede maand arbeidsongeschiktheid een
recht van 55% toegekend. In geen van deze gevallen wordt dus een uitkering toege-
kend op basis van het afgeleid recht.

Sinds 1 januari 2003 worden twee nieuwe categorieën van gerechtigden toege-
voegd waaraan minimabedragen worden toegekend: deze die de hoedanigheid heb-
ben van regelmatig werknemer vanaf de 1e dag van de zevende maand arbeidsonge-
schiktheid, en de categorie van de zogenaamde niet-reguliere werknemers.
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Voor de regelmatige werknemers wordt bij het toekennen van een uitkering een
onderscheid gemaakt tussen personen met gezinslast, de alleenstaanden en de
samenwonenden. In dit geval wordt het bedrag van de uitkering van de alleenstaan-
de als het eigen op bijdragen gebaseerde recht beschouwd, de werknemer met
gezinslast geniet van een afgeleid recht en de samenwonende ondergaat een vermin-
dering in het kader van een eigen niet-ontvangen recht. De hoogte van het afgeleid
recht per daguitkering is gelijk aan het verschil tussen de uitkering voor de werkne-
mer met gezinslast en deze voor de alleenstaande. Voor 2005 en met spilindexcijfer
116,15 is de hoogte van dit afgeleid recht per daguitkering gelijk aan 7,65 EUR
(39,51 EUR min 31,86 EUR). Het totale bedrag aan afgeleid recht in 2005 voor de
categorie van regelmatige werknemers wordt geraamd op 2,794 miljoen EUR. Dit
bedrag wordt bekomen door het uitgekeerde bedrag aan de gezinshoofden in 2005,
zijnde 14,471 miljoen EUR, te vermenigvuldigen met de verhouding van het afgeleid
recht (7,65 EUR) ten opzichte van de daguitkering (39,51 EUR) voor personen met gezinslast.

Voor de niet-regelmatige werknemers wordt een onderscheid gemaakt tussen perso-
nen met gezinslast en deze zonder gezinslast. De werknemer met gezinslast geniet
van een afgeleid recht waarvan de hoogte ervan per daguitkering gelijk is aan het
verschil tussen de werknemer met gezinslast en deze zonder gezinslast. Voor 2005
en met spilindexcijfer 116,15 is de hoogte van dit afgeleid recht per daguitkering
gelijk aan 8,08 EUR (32,30 EUR min 24,22 EUR). Het totaal bedrag aan afgeleid recht
in 2005 voor de categorie van niet-regelmatige werknemers wordt geraamd op
1,056 miljoen EUR. Dit bedrag wordt bekomen door het uitgekeerde bedrag aan
werknemers met gezinslast in 2005, zijnde 4,223 miljoen, te vermenigvuldigen met
de verhouding van het afgeleid recht (8,08 EUR) ten opzichte van de daguitkering
(32,30 EUR) voor personen met gezinslast.

In de primaire arbeidsongeschiktheid is in 2005 het totaal bedrag aan afgeleide rech-
ten, de som van twee bovenvermelde bedragen gelijk aan 3,851 miljoen EUR wat
kleiner is dan 0,5 procent van het bedrag van de totale uitkeringen primaire arbeids-
ongeschiktheid betaald in de loop van het jaar.

4.3.2. Invaliditeit
Vanaf het tweede jaar arbeidsongeschiktheid worden invaliditeitsuitkeringen toege-
kend. De werknemer met gezinslast heeft een recht berekend tegen 65 procent, de
alleenstaande werknemer met verlies van het enig inkomen heeft in 2005 een recht
berekend tegen 50 procent, dat als eigen op bijdrage gebaseerd recht wordt
beschouwd. De samenwonende werknemer wordt een recht toegekend berekend
tegen 40%. Het verschil tussen het bedrag werknemer met gezinslast en het bedrag
voor alleenstaande stemt overeen met het afgeleid recht voor de werknemer met
gezinslast. Het bedrag van het afgeleid recht is gelijk aan 15/65sten van de uitkering
toegekend aan een gezinshoofd. Voor 2005 is het totale bedrag aan invaliditeitsuit-
keringen voor werknemers met gezinslast gelijk aan 830,997 miljoen EUR. Het
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totale bedrag aan afgeleid recht is gelijk aan 15/65sten van dit globale bedrag of
191,768 miljoen EUR, wat ongeveer gelijk is aan 8,85% van het totale bedrag van
de uitkeringen voor invaliditeit.

4.3.3. Moederschaps- en vaderschapsverzekering
Aangezien de toegekende uitkering niet afhankelijk is van het feit of de gerechtigde
al of niet een gezinslast heeft, bestaat er in deze subtak geen afgeleid recht.

Samenvatting
In de tak uitkeringen wordt het totale bedrag aan toegekende uitkeringen op basis
van het afgeleid recht voor het jaar 2005 geraamd op 195,620 miljoen EUR, waar-
van 3,851 miljoen EUR bij de subtak primaire arbeidsongeschiktheid en 191,769 mil-
joen EUR bij de subtak invaliditeit.

4.4. TAK WERKLOOSHEID
Voor de tak werkloosheid worden voor het jaar 2005 twee periodes onderscheiden: de
werkloosheid van minder dan één jaar en de werkloosheid van meer dan één jaar.

4.4.1. De werkloosheid van minder dan een jaar 
De basiswerkloosheidsuitkering wordt vastgesteld op 40% van het gemiddeld
begrensde dagloon. Gedurende het eerste jaar werkloosheid hebben alle werklozen
in 2005 recht op een aanpassingsvergoeding van 15%.
Bovendien geniet de werkloze met gezinslast gedurende de gehele duur van de
werkloosheid een toeslag van 5% wegens verlies van het enige inkomen. Een alleen-
staande werknemer geniet tijdens het eerste werkloosheidsjaar van de toeslag van
5% wegens verlies van het enige inkomen.

Samengevat zijn de werkloosheidsuitkeringen gedurende het eerste werkloosheids-
jaar uitgedrukt in procent van het gemiddelde (begrensde) dagloon voor de onder-
scheiden categorieën gerechtigden de volgende:
� met gezinslast en verlies van het enige inkomen: 40% +15% +5% of 60%;
� alleenstaande met verlies van het enige inkomen: 40% +15% +5% of 60%;
� samenwonende: 40% +15% of 55%.

Voor samenwonenden bedraagt in 2007 deze aanpassingsvergoeding 18% van het
loon zodat de uitkering voor dat jaar 58% bedraagt van het gemiddelde loon.
Aangezien de uitkering toegekend aan de alleenstaande werknemer gebaseerd is op
het eigen recht, bestaat er voor het eerste jaar werkloosheid geen uitkering op basis
van het afgeleid recht. Voor de samenwonenden wordt evenwel een vermindering
op de uitkering toegepast overeenkomstig het principe van het eigen niet-ontvan-
gen recht.
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4.4.2. De werkloosheid van meer dan één jaar
Vanaf het tweede jaar werkloosheid ontvangt in 2005 de werknemer met gezinslast
een uitkering berekend tegen 60% van het gederfde begrensde dagloon (basiswerk-
loosheidsuitkering van 40% plus een toeslag wegens gezinslast van 15% plus een
toeslag derving enig inkomen van 5%).
De alleenstaande werknemer ontvangt een uitkering berekend tegen 50% van het
gederfde begrensde dagloon (basiswerkloosheidsuitkering van 40% plus een toeslag
derving enig inkomen van 10%.) In 2007 wordt deze toeslag derving enig inkomen
opgetrokken naar 13%.
De samenwonende werknemer ontvangt na afloop van het eerste werkloosheidsjaar
gedurende drie maanden de basisuitkering van 40%, verlengd met drie maanden per
jaar arbeid in loondienst. Na afloop van deze periode heeft de werkloze nog slechts
recht op een forfaitaire uitkering. Vanuit de vaststelling dat de uitkering toegekend
aan de alleenstaande werkloze gebaseerd is op het eigen recht, kan worden afgeleid
dat voor de werkloze met gezinslast een uitkering wordt toegekend die deels geba-
seerd is op het afgeleid recht, met name 10/60sten van de aan deze categorie toege-
kende uitkering in 2005. In 2007 valt het aandeel gebaseerd op het afgeleid recht
terug tot 7/60 sten van de toegekende uitkering.

In 2005 werden aan de werklozen van meer dan een jaar van de categorie met
gezinslast, werkloosheidsuitkeringen toegekend voor een totaal bedrag van
1.634,735 miljoen EUR. Het deel hiervan toegekend op basis van het afgeleid recht
is gelijk aan 10/60sten van dit bedrag of 272,456 miljoen EUR.

Samenvatting
Voor de tak werkloosheid wordt in 2005 het totale bedrag van toegekende uitkerin-
gen op basis van het afgeleid recht, volgens de weerhouden methodologie, geraamd
op 272,456 miljoen EUR.

5. RAMINGEN VAN DE TOEGEPASTE VERMINDERINGEN OVEREENKOMSTIG HET
EIGEN NIET-ONTVANGEN RECHT VOOR HET JAAR 2005

Voor 2005 worden volgens dezelfde ramingsmethode en volgens dezelfde bronnen
als deze reeds eerder toegepast voor het jaar 1997, de verminderingen op uitkerin-
gen in het kader van het eigen niet-ontvangen recht geraamd voor volgende twee
takken van de sociale zekerheid van werknemers: de uitkeringen en de werkloosheid.

5.1. TAK RIZIV-UITKERINGEN
Bij de ramingen van de toegepaste verminderingen wordt een onderscheid gemaakt
tussen de primaire arbeidsongeschiktheid en de invaliditeit.
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5.1.1. Primaire arbeidsongeschiktheid
De vermindering van de uitkering overeenkomstig het eigen niet-ontvangen recht is
gelijk aan het verschil van de uitkering voor de alleenstaande op basis van het eigen
recht aan 60 procent en de uitkering voor een samenwonende aan een percentage
van 55 procent. Voor 2005 wordt het bedrag van deze verminderingen geraamd op
28,489 miljoen EUR. Dit bedrag stemt overeen met 5/55sten van het globaal
bedrag van de uitkeringen toegekend aan 55 procent.

Voor de regelmatige werknemers waaraan een minimumuitkering wordt toegekend,
wordt een onderscheid gemaakt tussen volgende categorieën: personen met gezins-
last, de alleenstaanden en de samenwonenden.
In dit geval wordt het bedrag van de uitkering van de alleenstaande als het eigen op
bijdragen gebaseerde recht beschouwd, de samenwonende ondergaat een vermin-
dering in het kader van een eigen niet-ontvangen recht. Het bedrag van de vermin-
dering per daguitkering is gelijk aan het verschil tussen de uitkering voor de alleen-
staande en de uitkering voor de samenwonende.
Voor 2005 en met spilindexcijfer 116,15 is het bedrag van deze vermindering per
daguitkering gelijk aan 3,58 EUR (31,86 EUR min 28,88 EUR). Het totale bedrag van
de verminderingen in 2005 voor de categorie van regelmatige werknemers wordt
geraamd op 0,533 miljoen EUR. Dit bedrag wordt bekomen door het uitgekeerde
bedrag aan de alleenstaanden in 2005, zijnde 4,722 miljoen EUR, te vermenigvuldi-
gen met de verhouding van de vermindering (3,58 EUR) ten opzichte van de daguit-
kering (31,86 EUR) voor alleenstaanden.

Voor de primare arbeidsongeschiktheid wordt het globale bedrag van de verminde-
ringen volgens het eigen niet-ontvangen recht geraamd op 29,023 miljoen EUR.

5.1.2. Invaliditeit
In het geval van een invaliditeitsuitkering heeft de alleenstaande werknemer in 2005
een eigen op bijdragen gebaseerd recht berekend tegen 50% (53% in 2007) terwijl
de samenwonende werknemer een recht wordt toegekend berekend tegen 40%. De
vermindering van de uitkering overeenkomstig het eigen niet-ontvangen recht
bedraagt dus 10/40sten van de uitkering toegekend aan een samenwonende.
Voor 2005 is het totale bedrag aan invaliditeitsuitkeringen toegekend aan samenwo-
nende werknemers gelijk aan 762,778 miljoen EUR. Het totale bedrag aan verminde-
ringen overeenkomstig het eigen niet-ontvangen recht is voor het jaar 2005 gelijk
aan 190,695 miljoen EUR.

Samenvatting
Voor de tak RIZIV-uitkeringen wordt het globaal bedrag van de verminderingen van
de uitkeringen volgens het eigen niet-ontvangen recht geraamd op 219,718 mil-
joen EUR, waarvan 29,023 miljoen EUR binnen de primaire arbeidsongeschiktheid
en 190,695 miljoen EUR binnen de invaliditeit.
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5.2. TAK WERKLOOSHEID
Voor de tak werkloosheid worden voor het jaar 2005, zoals in punt 4.4., opnieuw
twee periodes onderscheiden.

5.2.1. De werkloosheid van minder dan een jaar
De vermindering van de uitkering overeenkomstig het eigen niet-ontvangen recht is
gelijk aan het verschil van de uitkering voor de alleenstaande op basis van het eigen
recht aan 60 procent en de uitkering voor een samenwonende aan een percentage
van 55 procent (58% in 2007). Het bedrag van deze vermindering is bijgevolg in
2005 gelijk aan 5/55sten van de uitkering toegekend aan de samenwonenden. Het
totaalbedrag aan uitkeringen toegekend aan de samenwonende werkloze gedurende
het eerste jaar werkloosheid bedraagt 475,578 miljoen EUR. Het totale bedrag aan
vermindering van de uitkering overeenkomstig het eigen niet-ontvangen recht is
voor het jaar 2005 gelijk aan 5/55sten van dit bedrag of 43,234 miljoen EUR.

5.2.2. De werkloosheid van meer dan een jaar
Zoals in punt 4.4.2. toegelicht, ontvangt de samenwonende werknemer na afloop
van het eerste werkloosheidsjaar gedurende drie maanden de basisuitkering van
40%, verlengd met drie maanden per jaar arbeid in loondienst. Na afloop van deze
eerste periode heeft de werkloze tijdens de tweede periode nog slechts recht op
een forfaitaire uitkering. De alleenstaande werknemer ontvangt een uitkering bere-
kend tegen 50% (53% in 2007) van het gederfde begrensde dagloon.

Voor de samenwonende werknemer die 40% van het gederfde begrensde dagloon
ontvangt, bedraagt de vermindering van de uitkering overeenkomstig het eigen niet-
ontvangen recht 10/40sten (13/40sten in 2007) van deze uitkering.
Voor het jaar 2005 bedragen de totale uitkeringen voor deze categorie gedurende de
beschouwde periode 888,190 miljoen EUR en is het totale bedrag van deze vermin-
dering gelijk aan 10/40sten van dit bedrag of 222,048 miljoen EUR.
Voor samenwonende werklozen die een forfaitaire uitkering toegekend krijgen, is
het niet evident om op basis van statistische gegevens het bedrag van de verminde-
ring van de uitkering overeenkomstig het eigen niet-ontvangen recht te ramen.
Zoals bij eerdere ramingen voor het jaar 1997 wordt een raming uitgevoerd op basis
van volgende hypothese: de samenwonenden ontvangen een uitkering die gelijk is
aan 40% van het gederfde begrensde dagloon. De vermindering van de uitkering is,
voor het jaar 2005, dus opnieuw gelijk aan 10/40sten hiervan. Voor het jaar 2005
bedragen de totale uitkeringen gedurende deze periode 287,528 miljoen EUR en is
het totale bedrag van deze vermindering gelijk aan 10/40sten van dit bedrag of
71,882 miljoen EUR. Hierbij dient opgemerkt te worden dat dit laatste bedrag ver-
moedelijk iets te hoog werd geraamd.
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Samenvatting
Voor de tak werkloosheid wordt het globale bedrag van de verminderingen van de
uitkeringen volgens het eigen niet-ontvangen recht geraamd op 337,164 miljoen
EUR, waarvan 43,234 miljoen EUR voor de werkloosheid minder dan één jaar en
respectievelijk 222,048 miljoen EUR en 71,882 miljoen EUR voor de werkloosheid
van meer dan één jaar.

6. ONTWIKKELING VAN DE UITKERINGEN OP BASIS VAN DE AFGELEIDE RECHTEN
EN VAN DE DOORGEVOERDE VERMINDERINGEN OVEREENKOMSTIG HET EIGEN
NIET-ONTVANGEN RECHT VOOR DE PERIODE 1997-2005/2007

Op basis van de diverse ramingen uitgevoerd in de punten 4 en 5 van dit artikel wordt
een globaal overzicht gegeven van de kosten van de uitkeringen op basis van het afge-
leid recht voor vier takken van de sociale zekerheid voor werknemers en van de door-
gevoerde verminderingen overeenkomstig het eigen niet-ontvangen recht.
Om de evolutie van deze kosten en verminderingen voor de jaren 1997, 2005 en
2007 in kaart te brengen, is het noodzakelijk hiervoor referentiewaarden te hebben
die aldus onder meer de impact van de conjunctuur op de hoogte van de uitkeringen
neutraliseren. De totalen van de uitgaven voor deze takken in de sociale zekerheid
voor werknemers zijn hier vermoedelijk de meest aangewezen referentiepunten.
Deze werkwijze laat ons bovendien toe een antwoord te bieden op de beleidsvraag
welk deel van de prestaties het gevolg zijn van de uitkeringen in het kader van het
afgeleid recht en in welke mate de toegekende verminderingen de totalen van de
uitkeringen hebben beïnvloed?
In bijlage 3 worden voor de periode 1997-2005/2007 de totale uitgaven voor de uit-
keringen in de vier weerhouden takken (voor de werkloosheid is dit de subtak RVA-
werkloosheid) opgenomen, die als referentiewaarden worden gehanteerd om de
evolutie van bovenvermelde kosten en verminderingen voor te stellen.

6.1. EVOLUTIE VAN DE UITKERINGEN OP BASIS VAN DE AFGELEIDE RECHTEN
In onderstaande tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de ramingen van de uit-
keringen toegekend in toepassing van de afgeleide rechten voor de jaren 1997-2005,
2007. In de tabel worden per tak het absolute bedrag en op het niveau van de vier
takken het relatieve aandeel ten opzichte van de overeenstemmende totale uitgaven
weergegeven. Via deze relatieve bedragen kan de evolutie van de uitkeringen op
basis van het afgeleid recht worden gemeten.
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TABEL 2: UITKERINGEN OP BASIS VAN HET AFGELEID RECHT – REGELING WERKNEMERS. SAMEN-
VATTENDE TABEL VOOR DE VERSCHILLENDE TAKKEN; PERIODE 1997-2005/2007 – IN DUIZEND EUR

Uit de tabel volgt dat voor elk van de vier takken het aandeel van deze uitkeringen
in 2005 en 2007 daalt. Om de vastgestelde evolutie voor elke tak in een passende
context te kunnen plaatsen, wordt herinnerd aan het gegeven dat de toekenning
van uitkering op basis van het afgeleid recht zich onder volgende twee vormen kan
voordoen. Een eerste vorm doet zich voor bij personen die ten laste zijn van een
individu met eigen rechten of dit zijn geweest (weduwen en wezen). Het afgeleid
recht doet zich onder een tweede vorm voor als de socialezekerheidsregeling in een
verhoging van het toegekende eigen recht voorziet bij gezinslast.

Voor de tak geneeskundige zorgen komen de toegekende uitkeringen op basis van
het afgeleid recht enkel voor onder de eerste vorm, met name personen die ten
laste zijn van een individu met eigen rechten of dit zijn geweest. Het aandeel van de
uitkeringen op basis van het afgeleid recht ten opzichte van de totale uitkeringen
neemt af van 43,47% in 1997 tot 39,19% in het jaar 2005. Op het ogenblik dat deze
ramingen werden opgemaakt konden voor 2007 nog geen exacte berekeningen
worden uitgevoerd. De vastgestelde daling van de uitkeringen op basis van het afge-
leid recht zet zich in 2007 verder daar de aantallen van alle categorieën van perso-
nen ten laste inclusief de groep weduwen en wezen in 2007 verder daalt ten opzich-
te van deze van 2005, terwijl het aantal gerechtigden lichtjes stijgt. De afname van
het aantal personen ten laste – inclusief weduwen en wezen – in vergelijking met
het totale aantal gerechtigden op basis van een eigen recht is bij deze ramingen de
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verklarende factor voor de vastgestelde daling van de toegekende uitkeringen op
basis van afgeleid recht binnen de tak geneeskundige verzorging voor de periode
1997-2007.

Voor de tak pensioenen neemt het aandeel van de uitkeringen op basis van het afge-
leid recht geleidelijk af ten opzichte van de totale uitkering voor pensioenen: van
32,97% in 1997 tot 31,04% in 2005 en naar 30,74% in 2007. De subtak overlevings-
pensioen, die ongeveer vier vijfden van de tak vertegenwoordigt en ressorteert
onder de eerste vorm van het afgeleid recht die zich voordoet bij personen die ten
laste zijn geweest van een persoon met eigen rechten, neemt de volledige daling
van de tak pensioenen op zich. Het deel van de subtak rustpensioen bij uit de echt
gescheiden echtgenoten dat ressorteert onder het afgeleid recht van de eerste vorm,
is eerder beperkt, met name 0,6% van de totale uitgaven pensioenen.
Opvallend is dat, niettegenstaande de sterke stijging van het aantal echtscheidingen
in de periode 1997-2007, slechts een beperkte stijging van bovenvermeld deel van
pensioenen bij echtscheiding wordt vastgesteld.
De subtak rustpensioen aan gezinsbedrag, die ressorteert onder de uitkeringen van
het afgeleid recht van de tweede vorm door van de verhoging van de eigen rechten
bij gezinslast, blijft voor de gehele periode 1997-2007 op ongeveer 5% van het totaal
van de toegekende pensioenen.

Voor de tak RIZIV-uitkeringen wordt voor de gehele periode 1997-2007 een signifi-
cante daling vastgesteld van het aandeel uitkeringen gebaseerd op het afgeleid
recht; 9,50% van de totale uitgaven voor RIZIV-uitkeringen in 1997 evolueert naar
5,37% in 2007. Deze daling is vooral toe te schrijven aan de subtak invaliditeit, waar
het verschil tussen de uitkeringen van alleenstaande ten opzichte van deze van
samenwonende substantieel daalt in 2005-2007 tegenover 1997. Deze vastgestelde
daling is het gevolg van de uitoefening van de tweede vorm van het afgeleid recht
waarbij een verhoging wordt toegekend wegens gezinslast.
Voor de subtak primaire arbeidsongeschiktheid stellen we vast dat sinds 2003 nieu-
we categorieën van gerechtigden werden toegevoegd, waarbij eveneens de tweede
vorm van het afgeleid recht voorkomt. De impact van deze nieuwe categorieën is
wel eerder beperkt.

Voor de tak werkloosheid wordt voor de hele periode 1997-2007 een significante
daling vastgesteld van het aandeel uitkeringen gebaseerd op het afgeleid recht;
8,05% van de totale uitgaven in 1997 evolueert naar 4,12% in 2007.
Bij werkloosheid van meer dan 1 jaar stellen we vast dat het totale verschil tussen de
uitkeringen voor samenwonenden ten opzichte van die voor de alleenstaanden over
de beschouwde periode door het beleid werd gereduceerd, zodat de relatieve hoogte van
de uitkeringen voor het afgeleid recht van de tweede vorm voor deze periode daalde.
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6.2. EVOLUTIE VAN DE VERMINDERINGEN VAN UITKERINGEN OP BASIS VAN HET
EIGEN NIET-ONTVANGEN RECHT
Verminderingen van uitkeringen op basis van het eigen niet-ontvangen recht zijn
het gevolg van het feit dat de uitkering voor samenwonenden lager ligt dan de uitke-
ring van alleenstaanden. Indien dergelijk verschil niet zou bestaan, zouden er ook
geen verminderingen voorkomen zoals onder meer in de twee takken uitkeringen
en werkloosheid van de sociale zekerheid van werknemers, waarvan de resultaten
van deze verminderingen voor de periode 1997-2007 worden weergegeven in tabel 3.

Bij de tak RIZIV-uitkering wordt voor de periode 1997-2007 een stijging vastgesteld
van de verminderingen op basis van het eigen niet-ontvangen recht; 3,09% van de
totale uitkeringen in 1997 evolueert naar 6,40% in 2007.
Deze toename is vooral het gevolg van de verhoging van het verschil tussen de uit-
keringen bij samenwonenden ten opzichte van deze bij alleenstaanden.

Voor de tak werkloosheid worden voor deze periode ongeveer dezelfde aandelen
van de verminderingen op basis van het eigen niet-ontvangen recht genoteerd;
5,44% van de totale uitkeringen in 1997 evolueert naar 5,17% in 2007.
Bij de werkloosheid van meer dan 1 jaar wordt evenwel een verschillend verloop
vastgesteld voor de samenwonenden gedurende de eerste periode en de samenwo-
nenden van de tweede periode; dit is het gevolg van een wijziging in het verschil tussen
de uitkeringen voor samenwonenden ten opzichte van deze voor alleenstaanden.

TABEL 3: VERMINDERINGEN OVEREENKOMSTIG HET EIGEN NIET-ONTVANGEN RECHT; PERIODE
1997-2005/2007 – IN DUIZEND EUR
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7. BESLUITEN

Afgeleide rechten kunnen in twee vormen worden opgedeeld: deze ten gevolge van
personen ten laste en deze tengevolge van wijzigingen van de gezinsuitkering ten
opzichte van die van alleenstaanden. Op deze eerste vorm heeft het beleid geen impact,
op de tweede wel. De eerste vorm van afgeleide rechten neemt voor de weerhouden
takken van de sociale zekerheid voor werknemers het grootste aandeel voor zich.

Het geheel van afgeleide rechten voor de vier takken is voor de periode 1997-2007
significant gedaald, terwijl bij de verminderingen, althans voor de RIZIV-uitkeringen
een verhoging wordt vastgesteld.

Op basis van de uitgevoerde ramingen voor deze periode wordt vastgesteld dat de
daling van uitkeringen op basis van het afgeleide recht van de eerste vorm (genees-
kundige verzorging en de belangrijkste subtak van pensioen, met name de overle-
vingspensioenen) het gevolg is van de afname van het aantal personen ten laste in
verhouding tot het totaal van de gerechtigden binnen de betrokken tak. Deze vast-
stelling is in overeenstemming met de vaststelling dat de werkzaamheidsgraad voor-
al bij de vrouwen, zoals gemeten in de arbeidskrachtenenquête, voor diezelfde
periode sterk is toegenomen, waardoor het aantal personen dat een eigen recht
opbouwt, in de sociale zekerheid stijgt.
Voor de tak RIZIV-uitkeringen en werkloosheid waar het afgeleid recht van de twee-
de vorm zich voordoet, wordt een significante daling van deze uitkeringen vastge-
steld voor de beschouwde periode, doordat het verschil tussen de uitkering van het
gezinshoofd ten opzichte van de uitkering van alleenstaande verkleind wordt.

Wat de verminderingen van de uitkeringen op basis van het eigen niet-ontvangen
recht betreft, stellen we vast dat dit uitsluitend te maken heeft met doorgevoerde
wijzigingen met het doel het verschil tussen de uitkeringen van de samenwonenden
ten opzichte van de alleenstaanden te beïnvloeden.

Bij de RIZIV-uitkeringen, met inzonderheid de subtak invaliditeit, wordt een signifi-
cante stijging, ten gevolge van het grotere verschil tussen de uitkering voor de
samenwonende met die voor de alleenstaande vastgesteld.

Samenvattend kan gesteld worden dat de eerste vorm van het afgeleid recht het
gevolg is van maatschappelijke ontwikkelingen, inzonderheid de relatieve toename
van de opbouw van eigen rechten.
De 2e vorm anderzijds is een gevolg van het sociaal beleid, waarbij een onderscheid
gemaakt wordt tussen de uitkeringen aan samenwoonden, alleenstaanden en gezins-
hoofden.

Zowel op de vraag naar de evolutie van de kostprijs van de afgeleide rechten als op
de vraag naar een evaluatie van deze ontwikkeling werd mede door het onderschei-
den van de verschillende vormen van het afgeleid recht en door de analyse van de
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groepen van gerechtigden een aanzet tot antwoord geformuleerd, zoals gevraagd in
de resolutie betreffende de afgeleide rechten van de sociale zekerheid, aangenomen
in de Belgische Senaat van 18 december 1997.

Een verder doorgedreven analyse van de uitkeringen op basis van afgeleide rechten
enerzijds en de doorgevoerde verminderingen van de uitkeringen op basis van het
eigen recht anderzijds, zoals de genderimpact, de mogelijke invloed van het groter
aantal echtscheidingen en van de relatieve daling van het aantal gehuwden, kan het
best worden doorgevoerd op basis van individuele data die nu beschikbaar zijn via
de Datawarehouse Arbeidsmarkt en sociale bescherming bij de Kruispuntbank van
de Sociale Zekerheid.
Via individuele data en de mogelijkheid tot een longitudinale benadering kan de ont-
wikkeling van de diverse rechten in de socialezekerheidsregelingen uitgebreider in
kaart worden gebracht.
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1

TABEL 1: WERKGELEGENHEIDSGRAAD NAAR GESLACHT (1995-2007)

TABEL 2: WERKGELEGENHEIDSGRAAD NAAR GESLACHT EN LEEFTIJDSGROEP (1995-2007

285

KOSTPRIJS VAN DE AFGELEIDE RECHTEN EN OMVANG VAN DE EIGEN NIET-ONTVANGEN RECHTEN – PERIODE 1997-2007

 
 Mannen Vrouwen Totaal 

1995 66,9% 45,4% 56,2% 

1996 66,8% 45,6% 56,2% 

1997 67,0% 46,7% 57,0% 

1998 66,9% 47,5% 57,3% 

1999 68,1% 50,4% 59,3% 

2000 69,5% 51,5% 60,5% 

2001 68,8% 51,0% 59,9% 

2002 68,3% 51,4% 59,9% 

2003 67,3% 51,8% 59,6% 

2004 67,9% 52,6% 60,3% 

2005 68,3% 53,8% 61,1% 

2006 67,9% 54,0% 61,0% 

2007 68,7% 55,3% 62,0% 

 
 

 

 Mannen Vrouwen 

 15-24 25-54 55-64 totaal 15-24 25-54 55-64 totaal 

1995 28,9% 86,4% 34,5% 66,9% 24,2% 60,6% 12,7% 45,4% 
1996 29,4% 86,2% 32,2% 66,8% 22,6% 61,2% 11,9% 45,6% 
1997 28,5% 86,3% 32,2% 67,0% 21,8% 62,6% 12,4% 46,7% 
1998 29,2% 85,6% 32,1% 66,9% 22,6% 62,9% 13,4% 47,5% 
1999 31,0% 86,4% 33,8% 68,1% 25,0% 65,9% 15,8% 50,4% 
2000 32,8% 87,3% 36,4% 69,5% 25,3% 67,2% 16,7% 51,5% 
2001 33,2% 86,5% 35,1% 68,8% 26,0% 66,5% 15,5% 51,0% 
2002 32,2% 86,1% 36,0% 68,3% 26,5% 66,8% 17,5% 51,4% 
2003 29,9% 85,0% 37,8% 67,3% 24,7% 67,8% 18,7% 51,8% 
2004 30,1% 85,8% 39,1% 67,9% 25,4% 68,5% 21,1% 52,6% 
2005 29,6% 86,1% 41,8% 68,3% 25,0% 70,4% 22,2% 53,8% 
2006 30,4% 85,9% 40,9% 67,9% 24,7% 70,7% 23,2% 54,0% 
2007 29,9% 87,0% 42,9% 68,7% 25,0% 72,3% 26,0% 55,3% 



BIJLAGE 2: STRUCTUUR VAN DE BEVOLKING VOLGENS BURGERLIJKE STAAT: PER JAAR

TABEL :  TOTALE RESIDERENDE BEVOLKING OP 1 JANUARI PER JAAR (1995-2007) 
PER GESLACHT EN PER BURGERLIJKE STAAT, PER GEWEST
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 1995 2000 2005 2007 

Mannen Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 

Ongehuwd 2.119.677 100 2.202.544 103,91 2.339.181 110,36 2.411.906 113,79 

Gehuwd (1) 2.490.509 100 2.392.109 96,05 2.290.307 91,96 2.263.440 90,88 

Gescheiden 206.537 100 275.631 133,45 345.576 167,32 369.176 178,75 

Weduwstaat 137.948 100 135.730 98,39 136.261 98,78 136.886 99,23 

Totaal mannen 4.954.671 100 5.006.014 101,04 5.111.325 103,16 5.181.408 104,58 

         
 
         

 1995 2000 2005 2007 

Vrouwen Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 Abs. 1995=100 

Ongehuwd 1.833.316 100 1.915.626 104,49 2.046.393 111,62 2.117.449 115,50 

Gehuwd (1) 2.495.799 100 2.399.103 96,13 2.294.968 91,95 2.266.254 90,80 

Gescheiden 241.873 100 321.727 133,01 407.988 168,68 439.046 181,52 

Weduwstaat 604.915 100 596.615 98,63 585.178 96,74 580.377 95,94 

Totaal vrouwen 5.175.903 100 5.233.071 101,10 5.334.527 103,06 5.403.126 104,39 

 



BIJLAGE 3: SOCIALE ZEKERHEID WERKNEMERS. PRESTATIES 1997, 2005 EN 2007
IN MILJOEN EUR
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Bron: 1997: Vade Mecum Begroting van de Sociale Zekerheid 2001. 
Bron: 2005 en 2007: Vade Mecum van de financiële en statistische gegevens over de sociale bescherming in België, periode 2003-2009. 

 1997 2005 2007 

 Abs. bedrag 1997 = 100 Abs. bedrag 1997 = 100 Abs. bedrag 1997 = 100 
              

RIZIV Gezondheidsindex 10.008,75 100,00 16.173,19 161,59 17.677,09 176,62 

RIZIV Uitkeringen 2.356,24 100,00 3.424,19 145,32 3.886,67 164,95 

RVP Pensioenen 11.226,38 100,00 14.635,61 130,37 15.671,49 139,60 

RVA Werkloosheid 4.528,00 100,00 6.395,83 141,25 6.088,38 134,46 

       

Subtotaal 4 takken 28.118,87 100,00 40.629,40 144,49 43.323,63 154,07 

       

Totaal prestaties  
werknemers 

33.126,37 100,00 46.434,84 140,17 49.564,53 149,62 

 1997 2005 2007 

 Abs. bedrag 1997 = 100 Abs. bedrag 1997 = 100 Abs. bedrag 1997 = 100 

RIZIV Gezondheidsindex 10.008,75 100,00 16.173,19 161,59 17.677,09 176,62 

RIZIV Uitkeringen 2.356,24 100,00 3.424,77 145,32 3.886,67 164,95 

RVP Pensioenen 11.226,38 100,00 14.635,61 130,37 15.671,49 139,60 

RVA Werkloosheid 4.528,00 100,00 6.395,83 141,25 6.088,38 134,46 

       

Subtotaal 4 takken 28.118,87 100,00 40.629,40 144,49 43.323,63 154,07 

       

Totaal prestaties  

werknemers 

33.126,37 100,00 46.434,84 140,17 49.564,53 149,62 
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DE AFGELEIDE RECHTEN EN DE KOSTEN 
DAARVAN IN DE SOCIALE ZEKERHEID –
COMMENTAAR

DOOR GHISLAINE JULEMONT

Onafhankelijke deskundige

De tussenkomst van de heer Bertels geeft een breed overzicht van de kosten van de
afgeleide rechten in alle sectoren van de sociale zekerheid. We betreuren enigszins
dat deze beoordeling soms ietwat oppervlakkig is. Als bijvoorbeeld in de verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging rekening zou worden gehouden met de leeftijd,
dan zouden we voor niet-beroepsactieve volwassenen nauwkeurigere gegevens
bekomen inzake de afgeleide rechten die aan het huwelijk of het leven als koppel
zijn gelinkt. Niettemin zijn we het ermee eens dat de afgeleide rechten financieel
zwaar doorwegen op de sociale zekerheid. In de regeling voor de werknemers bij-
voorbeeld zijn deze kosten immers goed voor iets meer dan 20% van de totale uitga-
ven voor alle sectoren samen.

De andere indeling van de rechten waarnaar de heer Bertels verwijst – hij splitst
deze rechten op in al dan niet op bijdragen steunende rechten – is van groot belang
voor wat de financiering ervan betreft. Voor dit essentiële punt verschilt mijn analy-
se van de analyse die door de heer Bertels werd uiteengezet.

1. INDELING IN WEL EN NIET OP BIJDRAGEN STEUNENDE RECHTEN

Vanuit dit standpunt zijn er twee manieren om de afgeleide rechten in de sociale
zekerheid te kenschetsen. Beide methodes stemmen overeen met een bijzondere
benadering van de grondbeginselen van onze algemene regeling, die op 28 decem-
ber 1944 werd ingevoerd. Het is van bijzonder groot belang dat wordt uitgelegd wat
deze twee benaderingen van elkaar onderscheidt, willen we de kosten van de –
eigen en afgeleide – niet op bijdragen steunende rechten in de sociale zekerheid
kunnen beoordelen.

Dat de indeling in wel en niet op bijdragen steunende rechten, zoals die door de
heer Bertels werd voorgesteld en volgens dewelke de rechten afgeleid van de eigen
rechten van de actieve werknemers op bijdragen steunen, aansluit bij de oorspron-
kelijke wens van de wetgever na de Tweede Wereldoorlog, moeten we wel erken-
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nen. Zoals vermeld staat in het Verslag aan de Regent dat de besluitwet invoerde,
werd het socialezekerheidsstelsel gezien als een middel dat moest worden aange-
wend om de werknemers en hun gezin van armoede te vrijwaren. De visie van de
wetgever kreeg in dat verband de steun van de sociale partners: zij hadden het
kader voor de socialezekerheidsregeling voor de werknemers gedefinieerd in het
Sociaal pact, waarvan zij de voorwaarden nog vóór het einde van het conflict had-
den besproken.

Hoewel het algemene socialezekerheidsstelsel de verschillende socialeverzekerings-
stelsels die al vóór 1940 bestonden, consolideerde, betekende het wel een verschui-
ving van het evenwichtspunt tussen de verzekerings- en solidariteitsprincipes die er
de onderbouw van vormden. De beroepsmatige grondslag van het recht op toegang
tot de verzekering werd nagenoeg niet gewijzigd, maar het recht op uitkeringen
onderging wel een radicale verandering doordat het huishouden – in de meeste
gevallen het gezin – en niet langer het bijdragen betalende individu in alle takken
van de sociale zekerheid de betaaleenheid vormde. In ruil voor bijdragen die op hun
werk betrekking hebben, genoten de werknemers die ook gezinshoofd waren, van
een vorm van meervoudig sociaal recht, in die zin dat ze niet alleen eigen rechten
verwierven, zoals vóór 1940 het geval was, maar ze konden ook rekenen op even
veel afgeleide rechten als ze personen ten laste hadden (echtgenote, kinderen,
ascendenten, enz.).

De eigenlijke evolutie van het algemene socialezekerheidsstelsel leidde er echter
geleidelijk aan toe dat het principe van individualisering van de sociale rechten in de
sectoren met een vervangingsinkomen, vooruitgang (achteruitgang, zoals sommigen
zouden zeggen) boekte. Tijdens de periode tussen, pakweg, het begin van de jaren
vijftig en het einde van de jaren zeventig, werd dit principe opnieuw ingevoerd:
� In eerste instantie in de pensioensector. De individualisering van het pensioen-

recht werd in de eerste plaats toegepast op koppels van werknemers, waarvan de
echtgenoten in de tweede helft van de jaren vijftig elk onder een verschillend
pensioenstelsel vielen. Ze eindigde in de eerste helft van de jaren zestig met de
uitbreiding van deze nieuwe maatregel naar alle werkende koppels, ongeacht het
pensioenstelsel waarop ze recht hadden.

� Later werd ze ingevoerd in de sectoren werkloosheid en invaliditeit. In 1970 werd
in de werkloosheidsverzekering immers voor het eerst een uitkering ingevoerd
die in verhouding stond tot het loon en aan alle werklozen, ongeacht hun leeftijd
of geslacht, zou worden betaald. Een verschil in tarief blijft echter behouden ten
gunste van werknemers die gezinshoofd zijn (met echtgenote en/of kinderen ten
laste). Later werd de maatregel uitgebreid tot vergoedingen voor arbeidsonge-
schiktheid en invaliditeit.

Deze trage vooruitgang in de richting van de individualisering van de rechten ging
gepaard met een, eveneens progressieve, bewustwording van de noodzaak om in de
sociale rechten een onderscheid te maken naargelang ze voortvloeiden uit een ver-
bintenis in het actieve leven (van de gerechtigde) of van de huwelijks- of gezins-
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situatie (van de gerechtigde of de begunstigde). Sinds de tweede helft van de jaren
vijftig bijvoorbeeld rechtvaardigen met name de Femmes Prévoyantes Socialistes het
verschil in tarief dat – destijds ten gunste van de vrouwen – een onderscheid maak-
te tussen het rustpensioen van alleenstaande vrouwelijke werknemers enerzijds en
het overlevingspensioen dat aan weduwen werd toegekend, anderzijds, met het
argument dat alleenstaande vrouwelijke werknemers een steentje bijdroegen tot de
inspanningen voor collectieve solidariteit, feit waar weduwen zich niet (of niet lan-
ger) op konden laten voorstaan. Deze weergave verliest echter zijn betekenis als
men weet dat het in dit geval niet om strijdbare taal ging, dan wel om een antwoord
op het protest dat de beweging kreeg van een weduwe die lid was.

Zoals in België vaak het geval is, gingen deze vorderingen die waren bedoeld om het
principe van individualisering van het recht in de drie sectoren met een vervangings-
inkomen toe te passen, niet gepaard – zoals we al zagen – met een geleidelijk aan
afstappen van het principe van “gezinsmodulering” van het recht. Het eerste princi-
pe heeft zich naast het tweede genesteld, terwijl het feit dat deze twee tegenstrijdi-
ge principes naast elkaar bestaan, alleen maar een bron van mogelijke spanningen
kon zijn.

Het eerste dreigement was te horen in 1980, toen de regering nogmaals bevestigde
dat het “gezinsmoduleringsprincipe” de bovenhand had op het principe van indivi-
dualisering van het recht. Door deze superioriteit in een context van begrotings-
besnoeiingen bij te treden, nam ze er geen genoegen mee om het recht op verhoog-
de prestaties voor werknemers-gezinshoofden integraal te behouden. De regering
benadeelde ook het individuele recht van werknemers wier echtgenoot of partner
over een beroeps- of vervangingsinkomen beschikte, toen ze deze rechtsweigering
rechtvaardigde door een beoordeling te maken van de staat van behoeftigheid – een
begrip dat door de stuwende krachten van het socialezekerheidsstelsel werd ver-
worpen omdat het in strijd is met het verzekeringsprincipe.

De maatregel werd gezien als een vorm van seksisme en discriminatie ten overstaan
van de werkneemsters, die er het voornaamste slachtoffer van waren. Doordat het
eigen recht verworven door bijdragebetaling werd genegeerd, draaide het onderlig-
gende conflict tussen de twee visies van de sociale zekerheid – “gezinsmodulering”
tegenover “individualisering” – uit op een acute crisis. Sinds 1980 wordt er in België
nagedacht over de manier waarop men kan terugkeren naar het principe van indivi-
dualisering van de sociale rechten, die het verwerven van het individuele recht kop-
pelt aan het betalen van een persoonlijke bijdrage. In dat opzicht spreekt het voor
zich dat geen enkel afgeleid recht een op bijdragen steunend recht kan worden
genoemd, aangezien geen enkel recht samengaat met een aanvullende bijdrage. Het
principe van individualisering van het recht, dat inherent is aan de principes van
gelijkheid van alle mensen en de autonomie van de persoon, kan alleen maar een
erkenning zijn van de geldigheid van de afgeleide rechten, voor zover ze de uiting
zijn van een hiërarchie van rechten en van een staat van economische en sociale
afhankelijkheid van de ene persoon ten opzichte van de andere.
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Dit verschil in aanpak is belangrijk en we zien duidelijk dat de kostenraming voor de
wel en niet op bijdragen steunende rechten totaal verschillend zal zijn naargelang
wordt verwezen naar de “gezinsmodulering” of de individualisering van het recht.
Om dit verschil in beoordeling aan te tonen, volstaat het om twee voorbeelden te
nemen: één uit de sociale zekerheid sensu stricto en één uit de bijstand, voorbeeld
dat de heer Bertels in eerste instantie in zijn benadering van de sociale zekerheid in
brede zin opneemt.

2. SOCIALE ZEKERHEID

Als we ons beperken tot een indeling in wel en niet op bijdragen steunende rechten
in de pensioenverzekering – waar de situatie het eenvoudigst is – verschillen de
resultaten die op de “gezinsmodulering” van het recht steunen, sterk van de resulta-
ten die worden verkregen wanneer het principe van de individualisering van het
recht wordt toegepast. Zonder in detail te treden of er cijfers bij te halen, wat eento-
nig zou worden, blijkt het volgende:

� In de indeling die steunt op de “gezinsmodulering” van het recht, zouden de
enige niet op bijdragen steunende rechten de perioden van inactiviteit zijn die
gelijkgesteld worden met perioden van tewerkstelling en waarmee voor de bere-
kening van het rustpensioen van de mannelijke en vrouwelijke werknemers reke-
ning wordt gehouden. Op basis van de huidige statistieken is het moeilijk om de
kostprijs daarvan te berekenen.
In dat vooruitzicht is het uiteraard geenszins aanstootgevend dat het gemiddelde
overlevingspensioen van een thuisblijvende echtgenote aanzienlijk hoger ligt dan
het gemiddelde rustpensioen van een werkneemster, aangezien het in beide
gevallen om op bijdragen steunende rechten gaat. Als we rekening houden met
alle pensioenen die in 2006 werden gestort, bedraagt het gemiddelde overlevings-
pensioen 673,40 EUR, tegenover 471,11 EUR voor een rustpensioen tegen alleen-
staandentarief van een gehuwde werkneemster en 530,48 EUR voor een rustpen-
sioen tegen alleenstaandentarief van een niet-gehuwde werkneemster. Het
gemiddelde verschil tussen beide pensioenvormen bedraagt bijgevolg 43% of 27% naarge-
lang de werkneemster wel of niet gehuwd is, ten voordele van het overlevingspensioen.
Er bestond echter nog een andere manier om op dat gebied in te spelen op de
“gezinsmodulering” van het recht, namelijk door te bepalen dat het overlevingspen-
sioen niet in verhouding stond tot het loon van de werknemer wier echtgenoot ten
laste is, zoals bij ons het geval is, dan wel tot het rustpensioenbedrag dat hem toe-
komt. Het volstond om een vorm van “sociaal quotiënt” op te leggen, zoals in 1973
door Pierre Laroque werd voorgesteld in een eerste rapport aan de Raad van Europa
aangaande de individualisering van de sociale rechten. Deze oplossing wordt in Frankrijk
overigens toegepast in het geval van het pensioen van langstlevende echtgenoot.
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Het aanvullend overlevingspensioen bij het rustpensioen dat aan de gehuwde werk-
neemsters wordt gestort op het ogenblik dat zij weduwe worden, wanneer hun
rustpensioen niet meer bedraagt dan 110% van het overlevingspensioen waarop zij
recht zouden hebben (316,56 EUR gemiddeld op een gemiddeld pensioenbedrag
van 595,84 EUR in 2006 voor alle pensioenen die in die categorie werden betaald),
doet de vraag rijzen of er tussen de gepensioneerde werkneemsters dan geen discri-
minatie is die rechtstreeks is gelinkt aan de “gezinsmodulering” van het recht.

Sommigen zullen dit aanvullend overlevingspensioen rechtvaardigen door als
argument naar voren te halen dat heel wat gepensioneerde werkneemsters zonder
deze aanvulling in armoede zouden vervallen (in 2006 waren er nog ongeveer
246.000 “arm” op een totaal van 870.750 gepensioneerde vrouwen, hetzij 28%).
Toch zou dit pensioen in de eerste plaats moeten worden gezien als de uiting van
de hardnekkige ongelijkheid van vrouwen op de arbeidsmarkt en op het vlak van
gezinsverantwoordelijkheden; hun verloning en onderbroken, chaotische of effe-
nere loopbaan zijn daarvan de zichtbaarste tekenen. Het wegwerken van de discri-
minatie waarvan vrouwen hun hele loopbaan lang het slachtoffer zijn, zou het
einde moeten betekenen – althans dat hopen we – van het aanvullend overle-
vingspensioen, omdat het zijn nut zou hebben verloren.

� In de indeling volgens het principe van de individualisering van het recht, worden
de 15% verhoging van het tarief voor het rustpensioen voor werknemers met een
echtgenoot ten laste, het overlevingspensioenen, het aanvullende overlevings-
pensioen en het rustpensioen voor gescheiden echtgenoten eveneens beschouwd
als niet op bijdragen steunende rechten. Voor 2007 kan de kostprijs daarvan wor-
den geraamd op ongeveer 4,8 miljoen EUR (zie tabel Afgeleide rechten – Stelsel
van de werknemers (2)), wat min of meer overeenstemt met 35% van de totale
uitgaven dat jaar.

Wat uit de klassering door de heer Bertels blijkt en ook uit de hierboven gemaakte verge-
lijk duidelijk wordt, is dat de afgeleide rechten niet de enige niet op bijdragen steunende
rechten zijn, als we ze in het perspectief van de individualisering van het recht plaatsen.
Sinds de staatsbegroting bijvoorbeeld de sociale bijdragen van de werklozen niet langer
vergoedt, zijn de rechten waarvan zij blijven genieten, niet op bijdragen steunende rech-
ten geworden zonder dat ze evenwel op de helling worden geplaatst.

Er moet echter wel een onderscheid worden gemaakt tussen de niet op bijdragen
steunende rechten van de niet-actieve werknemers – die eigen rechten blijven aan-
gezien ze aan hun vroegere beroepsactiviteit gelinkt zijn – en de rechten van de per-
sonen ten laste, die afgeleid zijn van hun huwelijks- of gezinsbanden. 

De niet op bijdragen steunende rechten van de niet-actieve werknemers zouden
moeiteloos kunnen worden gerechtvaardigd door het principe van de horizontale
solidariteit tussen de actieve en de niet-actieve werknemers, namelijk door het uit te
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breiden over alle takken van de sociale zekerheid heen. Moeten we deze vorm van
solidariteit uitbreiden tot de werknemers die vrijwillig hun activiteit voltijds of deel-
tijds stopzetten? De kwestie verdient zeer zeker aandacht, zelfs al zou ze tot een
controverse kunnen leiden aangaande het feit of al dan niet vrijwillig met de stop-
zetting van de beroepsactiviteit werd ingestemd.
De niet op bijdragen steunende rechten toegekend aan werknemers ten gunste van
de personen die ze ten laste hebben, zouden niet langer kunnen worden gerecht-
vaardigd, aangezien ze vallen onder de “gezinsmodulering” van het recht. Om elk
misverstand te vermijden voegen we hier onmiddellijk aan toe dat aan de kinderbij-
slag niet zou worden geraakt, aangezien het hier, in tegenstelling tot de algemeen
aanvaarde idee, niet gaat om afgeleide rechten, maar wel om een eigen recht van de
werknemer, zoals de heer Bertels terecht opmerkt.

Toch moet het argument van het aan bijdragen gelinkte recht nog steeds met uiter-
ste voorzichtigheid worden gehanteerd, vooral in de veralgemeenbare sectoren van
het socialezekerheidsstelsel, want daar staan rechten die de menselijke waardigheid
uitmaken – andere dan het recht op sociale zekerheid – op het spel. Dat is bijvoor-
beeld het geval in de ziekteverzekering. De oplossing die in dit specifieke geval
wordt aangenomen om te garanderen dat het principe van individualisering van de
rechten wordt toegepast, mag er niet toe leiden dat hele groepen van het voorrecht
van de verzekering worden uitgesloten. Opdat de oplossing aanvaardbaar is, moet
ze gepaard gaan met sociale vooruitgang en het principe van de individualisering
van de rechten is mogelijkerwijze drager van die vooruitgang.

In dat opzicht zouden we een nieuwe studie kunnen maken van de oplossing die de
directie van de sector geneeskundige verzorging van het RIZIV voorstelde tijdens de
voorbereidende werkzaamheden voor de hervorming van de verzekerbaarheid in de
ziekteverzekering – hervorming die in 1997 werd goedgekeurd. Door een universe-
le regeling van de verzekering voor geneeskundige verzorging in te voeren waarbij
alle groepen met niet op bijdragen steunende rechten zich zouden kunnen vinden,
zou de geneeskundige verzorging, die onder het algemene socialezekerheidsstelsel
voor werknemers valt, door deze oplossing weer de rol van sociale beroepsverzeke-
ring krijgen. Tegelijkertijd zouden de spanningen die ontstonden doordat het
bestaansmiddelencriterium bij het bepalen van de verzekeringstussenkomst alsmaar
doorslaggevender werd, worden vermeden.

3. BIJSTAND

De “gezinsmodulering” van het recht op het bestaansminimum en het gewaarborgd inko-
men voor bejaarden werd tenietgedaan door de hervorming van het begin van de jaren
2000. Sinds die hervorming werd de individualisering van het recht in het socialebijstands-
stelsel zowel op het leefloon als op de inkomensgarantie voor ouderen toegepast.
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Sommigen hadden kritiek op de visie op de individualisering van het recht die bij
deze hervorming werd aangenomen. Individualisering maakt het uitkeringsbedrag
afhankelijk van het feit of iemand al dan niet samenwoont, waardoor de alleenstaan-
den voordeel krijgen. Deze visie sluit overigens aan bij de visie die Zweden in het
burgerschapspensioen heeft toegepast. Tussen beide toepassingen blijft echter een
fundamenteel verschil bestaan. In tegenstelling tot wat in België gebeurt – waar
rekening wordt gehouden met het individuele inkomen van de mogelijke begunstig-
de en met dat van de persoon met wie hij samenwoont – wordt het Zweedse bur-
gerschapspensioen (dat in 2000 werd hervormd) uitsluitend toegekend op basis van
het individuele inkomen van de persoon; daardoor is cumuleren met een rustpen-
sioen tot een bepaald plafond mogelijk.

Hoe het ook zij: in de uiteenzetting van de heer Bertels werden de kosten voor de
niet op bijdragen steunende rechten van beide groepen van bijstandsgerechtigden
niet beoordeeld, maar de toepassing van het principe van “gezinsmodulering” of
individualisering van het recht zou toch tot totaal verschillende resultaten leiden.

In het licht van de “gezinsmodulering” van het recht wordt de meerkost van beide
integratielonen tegen het tarief “samenwonenden” voor een samenwonend koppel
geassimileerd met een afgeleid recht, zoals blijkt uit de door de heer Bertels voorge-
stelde indeling voor het bestaansminimum. Met het oog op de individualisering van
het recht moet het verschil tussen het leefloon tegen individueel tarief en het leef-
loon tegen het tarief voor samenwonenden bij de niet-geïnde eigen rechten worden
ondergebracht.

CONCLUSIE

Uit beide voorbeelden blijkt dat welke benadering ook wordt gekozen, geen ervan
neutraal is, aangezien ze drager zijn van een maatschappelijk project. Om tussen
beide benaderingen te kiezen, los van de bekommernissen aangaande de kostprijs,
volstaat het om het principe van gelijkheid tussen mannen en vrouwen toe te pas-
sen, want dat is het beoordelingscriterium bij uitstek voor de beleidsinitiatieven die
sinds de goedkeuring van de wet van 12 januari 2007 worden gevoerd. Vanuit dat
standpunt blijkt de individualisering van het recht anders te presteren dan de
“gezinsmodulering” van het recht. Dit principe van gezinsmodulering mag slechts
een remedie op korte termijn zijn voor alle ongelijkheden die de vrouwen treffen,
want anders komt hun gelijkheid op lange termijn in het gedrang. Alle economische
evaluaties van de gezinsmaatregelen die op sociaal en fiscaal domein werden geno-
men, zullen inderdaad in die zin gaan. Niet al deze maatregelen hebben een negatieve
invloed op de beroepsactiviteit van vrouwen, want die activiteit is nu de meest doorslag-
gevende factor gebleken van de vorderingen in de richting van gendergelijkheid.

(Vertaling)
____________
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INDIVIDUELE EN AFGELEIDE RECHTEN IN 
HET PENSIOENSYSTEEM VAN DE 
WERKNEMERS, TOEGESPITST OP DE SITUATIE
VAN DE VROUWEN

DOOR YVETTE RAES*

Onafhankelijke experte

INLEIDENDE BESCHOUWINGEN

De verplichte verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegtijdi-
ge dood dekt niet alleen het wegvallen van het arbeidsinkomen voor de verplicht
onderworpen persoon wanneer die een bepaalde leeftijd bereikt, maar ook het risi-
co van het wegvallen van het inkomen van de kostwinner binnen het gezin – in
geval van overlijden of scheiding – voor de nagelaten partner.
In deel 1 wordt toegelicht wie recht heeft op wat.

De elementen die van wezenlijk belang zijn bij het verwerven van een pensioen en
de hoogte ervan, worden bondig behandeld in deel 2. Binnen al de wettelijke pen-
sioenstelsels is de sociale bescherming in de vorm van individuele rechten in princi-
pe gekoppeld aan tewerkstelling met bijdragebetaling en zijn de afgeleide rechten
voorbehouden aan de gehuwde partner (zonder bijdragebetaling).

In deel 3 worden via een deductieve benadering de individuele en afgeleide pen-
sioenrechten voorgesteld aan de hand van simulaties van deze rechten voor fictieve
echtparen in verschillende situaties. We beperken ons hierbij tot het werknemers-
pensioenstelsel. Dit is in grote mate overeenstemmend met het pensioenstelsel voor
de zelfstandigen maar afwijkend van dat voor de vastbenoemde ambtenaren. Niette-
min wordt vastgesteld dat alle pensioenstelsels dezelfde pijnpunten kennen op het
vlak van de afgeleide rechten, zodat de gemaakte vaststellingen grotendeels kunnen
worden geëxtrapoleerd naar de andere stelsels.

In deel 4 worden enkele bedenkingen geformuleerd over het (broze) evenwicht tus-
sen het verzekeringsprincipe en de solidariteitsmechanismen in onze pensioenstel-
sels. Wij stellen ons hierbij de vraag of het in de huidige maatschappelijke context

(1) Mijn speciale dank gaat uit naar Hendrik Larmuseau en Roland Van Laere van de FOD Sociale
Zekerheid om mij bij te staan, zowel in de redactie van deze bijdrage als met het betuigen van hun
interesse en hun inzichten in deze materie.
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nog aanvaardbaar is dat aan de afgeleide rechten het label “solidariteit” wordt toege-
wezen van eenzelfde of zelfs van een hoger niveau dan in het geval van rechten ver-
worven tijdens de zogenaamde gelijkgestelde periodes. Deze rechten kunnen wor-
den toegekend voor tijdvakken waarin niet effectief gepresteerd werd omdat er zich
bijvoorbeeld een ‘echt’ sociaal risico voordeed tijdens de beroepsloopbaan, zoals
werkloosheid en invaliditeit.

Als wij vandaag scheeftrekkingen vaststellen in onze huidige pensioenstelsels, moe-
ten wij ons dan ook niet dringend de vraag stellen hoe wij morgen hieraan verbete-
ringen kunnen aanbrengen? 
Een bigbang zit er zeker niet in aangezien we, hoe dan ook, rekening moeten hou-
den met het feit dat het huidig systeem reeds meer dan een halve eeuw bestaat en
dat een volledige pensioenloopbaan nu 45 jaar bedraagt.

In deel 5 worden mogelijke alternatieven en overgangsfasen voor de huidige afgelei-
de rechten toegelicht.

Ten slotte wordt een aanzet tot conclusie geformuleerd met betrekking tot de pro-
blematiek van individuele en afgeleide rechten.

1. WIE HEEFT RECHT OP WAT?

1.1. INDIVIDUELE EN AFGELEIDE RECHTEN 
Het is in deze bijdrage niet de bedoeling om de verschillende wettelijke pensioen-
stelsels in detail uiteen te zetten, dan wel om de elementen die belangrijk zijn in de
opbouw van de individuele rechten voor vrouwen en de verschillende afgeleide
rechten in kaart te brengen.

Personen die arbeid verrichten waardoor zij onderworpen zijn aan een bepaald wet-
telijk pensioenstelsel (en dus bijdrageplichtig zijn), verkrijgen op basis van die pres-
taties een individueel recht op pensioen. De effectief verrichte arbeid opent tegelijk
recht op pensioen voor tijdvakken die met de uitoefening van een beroepsactiviteit
worden gelijkgesteld.
Indien men een pensioenuitkering verwerft op grond van zijn relatie met de per-
soon die onderworpen was aan het pensioenstelsel, noemt men dit een afgeleid
recht. De constante doorheen alle wettelijke pensioenstelsels is dat alleen het huwe-
lijk afgeleide rechten doet ontstaan en dat de bijzondere toekennings- en betalings-
voorwaarden in verband staan met feiten die zich binnen een huwelijksrelatie situeren.

Hierna worden bondig de bestaande afgeleide rechten in de drie wettelijke pen-
sioenstelsels overlopen.
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1.2.1. Het gezinssupplement
In het pensioenstelsel voor de werknemers en de zelfstandigen wordt het pensioen
voor de gehuwde persoon, waarvan de echtgenote of echtgenoot (hierna echtgeno-
te genoemd) geen of een geringe beroepsactiviteit uitoefent of uitoefende of geen
vervangingsinkomen geniet, berekend op basis van 75% van de werkelijke (gepla-
fonneerde) en fictieve lonen (beroepsinkomsten voor de zelfstandigen) in plaats van
op basis van 60% in het geval van een alleenstaande. Dit is dus een verhoging met
25% (het zogenaamde gezinssupplement). Indien het eventueel toegekende pen-
sioen aan de partner kleiner is dan dit gezinssupplement, wordt dit er in mindering
op gebracht.

Op basis van de gegevens kan worden vastgesteld dat met ongeveer gemiddeld tien
loopbaanjaren een individueel pensioenbedrag kan verworven worden dat hoger is
dan het gezinssupplement. Door de toenemende participatie van de vrouw op de
arbeidsmarkt in de afgelopen dertig jaar – waardoor beide partners een eigen pen-
sioen opbouwen – doet de ‘ontdubbeling van de gezinspensioenen’ zich steeds ster-
ker voor. Dat betekent echter niet dat dit tweede pensioen voor het gezin een
behoorlijk pensioen is. Verderop in deze bijdrage bekijken we bondig de elementen
die de hoogte van het pensioen bepalen.

1.2.2. Het overlevingspensioen
Het belangrijkste afgeleid recht is het overlevingspensioen. Vanaf 1984 is dit recht
uitgebreid tot de mannelijke partners.

Er zijn voorwaarden inzake leeftijd en duur van het huwelijk. De weduwe of
weduwnaar moet in principe 45 jaar oud zijn. Onder bepaalde voorwaarden kan de
langstlevende partner, jonger dan 45 jaar, toch een overlevingspensioen bekomen.
Het huwelijk moet in principe één jaar hebben geduurd maar ook hierop zijn uit-
zonderingen bepaald. Indien aan deze voorwaarden niet is voldaan, kan men een tij-
delijk overlevingspensioen genieten (één jaar).

Wanneer een gerechtigde op overlevingspensioen op een gegeven moment niet
meer voldoet aan de voorwaarden, kan deze toch gedurende één jaar verder het
overlevingspensioen genieten, dat noemt men het voortgezet overlevingspensioen.

Beide voordelen zijn dus tijdelijk en willen de herintegratie op de arbeidsmarkt zon-
der ‘inkomensvallen’ bewerkstelligen.
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1.2.3. Het pensioen voor de echtgescheiden echtgenoot
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen feitelijke scheiding en echtscheiding.

Bij een feitelijke scheiding is er geen ontbinding van het huwelijk en bestaat het
eventueel afgeleid recht uit een gezinssupplement. De pensioensituatie lijkt op die
van een echtpaar waarbij er dus desgevallend een gezinssupplement kan worden
toegekend en er dan recht kan bestaan op de helft van het gezinspensioen of op een
aanvulling op het eigen pensioen.
Dit recht ontstaat echter maar op het ogenblik dat de andere partner het recht ver-
krijgt op zijn pensioen. Het afgeleid recht kan dus maar ontstaan op de pensioen-
gerechtigde leeftijd van de titularis.
Zolang het huwelijk niet ontbonden is, behouden de partners hun recht op overlevings-
pensioen ingeval van overlijden van de ‘ex-partner’.

De uit de echt gescheiden echtgenoot (ook sinds 1984 uitgebreid tot de mannelijke
partners) kan een pensioen bekomen op basis van de beroepsbezigheid van de ex-
echtgenoot tijdens de periode van hun huwelijk. Deze maatregel werd uitgevaar-
digd in het kader van de wijziging van de echtscheidingswetgeving in 1974 waarbij
de echtscheiding op eenzijdig verzoek werd ingevoerd (op grond van 10 jaar feitelij-
ke scheiding).
Het pensioen als echtgescheidene wordt verworven alsof de beroepsbezigheid zelf
werd uitgeoefend. Een percentage (62,5%) van de lonen (of beroepsinkomsten) van
de partner dienen voor de berekening van het pensioen als echtgescheidene. Indien
de betrokkene zelf een activiteit in die periode heeft uitgeoefend, worden in het
pensioenstelsel voor de werknemers de eigen lonen in mindering gebracht. 
Het recht ontstaat maar op het ogenblik dat de rechthebbende zelf aan de leeftijds-
voorwaarden voldoet. 
Het pensioen als echtgescheidene heeft de kenmerken van een individueel pen-
sioen en is trouwens onderhevig aan dezelfde cumulatieregels. Zo kan dit pensioen,
net zoals het eigen rustpensioen, gecumuleerd worden met een overlevingspen-
sioen uit een ander huwelijk. Het overlijden van de ex-partner uit wiens hoofde dit
recht ontstond, heeft ook geen weerslag op het pensioen als echtgescheidene.
Men noemt dit pensioen dan ook soms een “geïndividualiseerd afgeleid recht”.
Immers, anders dan bij de pensioensituatie voor de feitelijk gescheiden echtgeno-
ten, is het pensioen van de echtgescheidene in feite een ‘eigen’ (rust)pensioen en is
er ook geen sprake van een vermindering van het rustpensioen van de partner uit
wiens hoofde de rechten voor de ex-partner ontstaan.

Ingeval van ontbinding van het huwelijk heeft de ene ‘ex-partner’ geen recht meer
op een overlevingspensioen in geval van overlijden van de andere ‘ex-partner’.
Hertrouwen kan het recht op echtscheidingspensioen doen vervallen. Echter, meer-
dere ontbonden huwelijken kunnen meerdere pensioenen als echtgescheidene
opleveren, dit weliswaar telkens maar voor de betrokken huwelijksjaren.
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1.3. HET PENSIOENSTELSEL VOOR DE VASTBENOEMDEN VAN DE OVERHEIDSSECTOR

1.3.1. Het gezinssupplement
Bij de berekening van het pensioen van de ambtenaar wordt in principe geen reke-
ning gehouden met de gezinstoestand. In 1984 werd er een wijziging aangebracht
aan het principe van het ‘persoonlijk’ voordeel: sinds dan kan de gehuwde partner
onder bepaalde voorwaarden een verhoging van het minimumpensioen bekomen.
Het ‘gewoon’ rustpensioen kent evenwel geen onderscheiden bedrag voor een
gehuwde of een alleenstaande.

1.3.2. Het overlevingspensioen
Het recht op overlevingspensioen voor een weduwe of een weduwnaar van een
vastbenoemd personeelslid van de openbare sector wordt onder dezelfde voorwaar-
den als in de privésector geopend en vervalt ook in geval van een nieuw huwelijk
van de langstlevende. Voor de berekening wordt ook rekening gehouden met alle
diensten en perioden die meetellen voor het rustpensioen.

Bijzonder is wel dat de echtgenoot van het personeelslid, wiens huwelijk ervoor
door echtscheiding was ontbonden en die voor het overlijden van zijn ex-partner
niet is hertrouwd, voor de jaren van het huwelijk zijn recht op overlevingspensioen
behoudt. Dat pensioen kan, in geval van hertrouw van het personeelslid, dus in
samenloop komen met het overlevingspensioen voor de langstlevende echtgenoot.
In dat geval moet het overlevingspensioen worden verdeeld maar er is bepaald dat
het overlevingspensioen niet minder mag bedragen dan de helft van het volledige
overlevingspensioen. Het overlevingspensioen voor de langstlevende wordt in voor-
komend geval dus opgetrokken tot de helft.

Daarnaast bestaat er ook een overlevingspensioen voor de kinderen van het overle-
den personeelslid. Op dit wezenpensioen gaan we in deze bijdrage niet in. Dit voor-
deel behoort trouwens eerder tot de sector van de kinderbijslag.

1.3.3. Het pensioen voor de echtgescheiden echtgenoot
De feitelijk gescheiden echtgenoot van een vastbenoemd personeelslid van de open-
bare sector kan niet rechtstreeks aanspraak maken op een deel van het pensioen
van zijn/haar partner. Dat kan wel onrechtstreeks door tussenkomst van de rechter
waarbij de pensioengerechtigde in voorkomend geval een deel van zijn/haar pen-
sioen moet afstaan onder de vorm van onderhoudsgeld.
De feitelijk gescheiden partner kan dus maar vanaf het ogenblik dat de andere echtge-
noot effectief pensioenaanspraken doet gelden, een deel van het pensioen bekomen.
De feitelijk gescheiden echtgenoot behoudt ook hier zijn recht op overlevingspen-
sioen; het huwelijk was immers niet ontbonden.
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Voor de echtgescheiden echtgenoot van een vastbenoemd personeelslid van de
openbare sector dat nog in leven is, zijn er evenmin pensioenrechten. Deze kan
onder dezelfde voorwaarden als de feitelijk gescheiden echtgenoot onrechtstreeks
een deel van het pensioen vragen, bij wijze van onderhoudsgeld.
Bij overlijden van het betrokken personeelslid is er voor de echtgescheidene onder
wel bepaalde voorwaarden nog wel recht op een overlevingspensioen voor de pres-
taties tijdens de huwelijksjaren (zie hierboven).

2. WEZENLIJKE ELEMENTEN IN DE OPBOUW VAN HET INDIVIDUEEL PENSIOEN

2.1. EEN BEROEPSACTIVITEIT UITOEFENEN MET ONDERWERPING AAN EEN PENSIOEN-
STELSEL
Personen die arbeid verrichten waardoor zij onderworpen zijn aan een bepaald pen-
sioenstelsel (en dus bijdrageplichtig zijn), verkrijgen op basis daarvan een individu-
eel recht op pensioen. De effectief verrichte arbeid opent tegelijk ook recht op pen-
sioen voor bepaalde tijdvakken van inactiviteit, de zogenaamde gelijkgestelde perioden.

In de drie wettelijke pensioenstelsels zijn de genoten bezoldigingen (voor de zelf-
standigen de fiscale beroepsinkomsten) en de loopbaanduur bepalend voor de
hoogte van het pensioenbedrag.

Voor werknemers bijvoorbeeld betreft dit een activiteit met een loon waarop de
‘normale werkgevers- en werknemersbijdragen’ aan de sociale zekerheid van de
werknemers verschuldigd zijn (dus inclusief de pensioenbijdragen). Sommige activi-
teiten vallen hier dus niet onder, bijvoorbeeld een tewerkstelling met een gewoon
leercontract.
Aan de andere kant kennen wij de laatste jaren beroepsactiviteiten in de privésector
die geen onderwerping (zoals hierboven bedoeld) meebrengen maar die toch recht
openen op een individueel pensioen in het werknemersstelsel, zo o.a. bepaalde
arbeidsstatuten in het kader van een herintegratie op de arbeidsmarkt. Deze activi-
teiten worden meestal in het kader van tewerkstellingsprogramma’s georganiseerd
en worden voor het pensioen dan aangerekend als een gelijkgestelde periode.

Stellen deze evoluties een hoger pensioen voor de vrouwen in het vooruitzicht? Op
welke wijze kunnen de vrouwen op de arbeidsmarkt worden gehouden of hoe er
terug toe worden gebracht?

En wat met de vrouwen die vandaag een ‘zelfstandige activiteit’ achter de rug heb-
ben? Hun pensioensituatie is meestal helemaal niet rooskleurig. Vrouwen die een
volledige en een volwaardige zelfstandige loopbaan voor hun eigen pensioen kun-
nen voorleggen, zijn namelijk ook zeldzaam. Velen dragen immers een onuitwisbaar
verleden mee. Wij denken in dit verband in eerste instantie aan de ‘meewerkende
echtgenote’, voor wie er tot voor kort geen degelijk statuut bestond dat hen eigen
pensioenrechten opleverde.
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Hoe zal dit verder evolueren? Hoeveel vrouwen maken vandaag écht gebruik van de
hervorming in het pensioenstelsel van de zelfstandigen? Voor hoeveel zelfstandige
vrouwen garandeert hun zogenaamd statuut van meewerkende echtgenoot vandaag
de nodige eigen pensioenrechten in de nabije toekomst?
Verder moeten wij ons ook de vraag stellen naar de specifieke kenmerken van het
pensioenstelsel voor de zelfstandigen, bijvoorbeeld naar de aftrekbaarheid van de
socialezekerheidsbijdragen voor een aanvullend pensioen in dat stelsel, hetgeen de
opbouw van een pensioen in het wettelijk stelsel toch wel negatief beïnvloedt.

Ambtenaren zijn voor hun prestaties als vastbenoemde (en voor bepaalde tijdelijke
diensten etc. die geregulariseerd kunnen worden) wel altijd onderworpen geweest
aan hun specifiek stelsel. Hebben de vrouwen daardoor echter een betere arbeids-
positie die hun een beter individueel pensioen oplevert?
Hoe evolueert dat? Het verleden kan ook hier natuurlijk nooit ongedaan gemaakt
worden, aangezien de loopbaan over vijfenveertig jaar meetelt. Maar wat zijn de
kansen voor de vrouwen in de toekomst op functies die een voldoende hoog indivi-
dueel pensioen opleveren?

Het is duidelijk dat het tewerkstellingsbeleid en een beleid inzake gelijke kansen
cruciaal zijn om de vrouwen nu en in de toekomst op een volwaardige manier mee
te laten genieten van de voordelen die onze pensioenstelsels bieden. 

De stijgende activiteitsgraad bij vrouwen, met onderwerping aan een socialezeker-
heidsstelsel, alsmede de betere verloning van de vrouwen – quid ‘gelijke beloning’
en ‘gelijke kansen’ – dan  pakweg twintig jaar geleden, is alleszins een tendens maar
niet altijd een garantie op een voldoende of een volwaardig eigen pensioen. Dat
wordt inzonderheid voor de vrouwen immers nog altijd bepaald door andere facto-
ren, die hieronder behandeld worden.

2.2. LOOPBAANDUUR EN ARBEIDSINTENSITEIT
Een volledig pensioen betekent een pensioen na 45 jaar tewerkstelling, wat echter
niet altijd een toereikend pensioen garandeert.

De arbeidsintensiteit speelt ook een wezenlijke rol. Afhankelijk daarvan kan men
immers recht krijgen op een ‘vervroegd pensioen’ (vanaf 60 jaar in geval van mini-
mum 35 loopbaanjaren met elk ten minste één derde van een voltijdse tewerkstel-
ling – inclusief alle loopbaanjaren ten laste van andere Belgische pensioenregelingen
– zelfstandigen, ambtenaren, ...). In het werknemersstelsel moet men bijvoorbeeld
ook een minimum tewerkstelling (in fulltime equivalenten) bewijzen om recht te
hebben op het minimumpensioen of op het minimumrecht per loopbaanjaar.
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Niettegenstaande een deel van de vrouwen 45 jaar lang of langer werken, is hun
loopbaan vaak niet voldoende om aan de minimumregels te voldoen teneinde recht
te krijgen op bepaalde rechten die het stelsel bieden.

2.3. BEZOLDIGING – FISCAAL BEROEPSINKOMEN
Ondanks de vele inspanningen kunnen we nog niet spreken van gelijk loon voor
gelijk werk. Eigenlijk gaat het niet alleen om een gelijk loon voor dezelfde job maar
eerder om kansen om door te stromen naar de beter betalende jobs en om een her-
waardering van de ‘typische vrouwenberoepen’. Deze laatstbedoelde elementen
zijn moeilijker meetbaar maar ze verklaren voor een stuk wel waarom de gemiddeld
opgebouwde pensioenrechten van de vrouwen over de laatste jaren nog altijd lager
liggen dan die van mannen.

2.4. GELIJKGESTELDE PERIODEN
De gelijkgestelde perioden zijn geen zogenaamd ‘gat in de loopbaan’ van de werkne-
mer, de zelfstandige of de ambtenaar. 

Er wordt vaak voorbijgegaan aan de impact ervan op het pensioenrecht en de latere
kansen op herintegratie op het gepaste niveau. Voor tal van inactiviteitsperioden is
er immers hoe langer hoe meer gelijkstelling voor het pensioen voorzien, al dan niet
op basis van het laatste werkelijke loon of beroepsinkomen. Het gevaar bestaat erin
dat de verzekerden geen juist zicht hebben op wat deze perioden aan pensioenrech-
ten opleveren. Zo bijvoorbeeld voor langdurige onderbrekingen zoals dat kan voor
een loopbaanonderbreking of tijdskrediet, of voor de verschillende vormen van
deeltijdse arbeid of van jobs aangeboden in het kader van een herintegratie op de
arbeidsmarkt, etc.

3. ILLUSTRATIE VAN EFFECT VAN DE AFGELEIDE RECHTEN IN DE HUIDIGE PEN-
SIOENREGELING VOOR WERKNEMERS

In dit deel is het de bedoeling om op basis van 3 types van echtparen de afgeleide
rechten in de pensioenregeling van werknemers te illustreren. Voor de drie onder-
staande types van echtparen worden hun pensioenrechten geraamd bij de intrede
van hun pensioen op 65 jaar (waarbij beide partners van dezelfde leeftijd zijn).
Tevens wordt verondersteld dat de 3 type-echtparen gedurende hun hele loopbaan
een gelijk globaal loon hebben verdiend (behalve het typegeval 3).

3.1. DE 3 TYPEGEVALLEN: DE WERKHYPOTHESES
De opgesomde bedragen zijn de bedragen in euro per maand die voor de hele loop-
baan hetzelfde blijven.
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1) Echtpaar 1: Jef en Marie:
- tweeverdienersgezin;
- beiden werkten voltijds gedurende 45 jaar;
- zij hadden samen een modaal loon: Jef: 1.600 EUR/mnd; Marie: 1.400 EUR/mnd

(totaal = 3.000 EUR/mnd).

2) Echtpaar 2: Louis en Charlotte:
- éénverdienersgezin; Louis was kostwinner;
- hij werkte voltijds gedurende 45 jaar;
- hij had een modaal loon: 3.000 EUR/mnd.

Verder worden voor echtpaar 2 twee bijkomende varianten onderscheiden met
betrekking tot het hertrouwen:
Variant 1: 
Louis hertrouwt na echtscheiding van Charlotte op 65 jaar met Germaine die ook
geen beroepsactiviteit heeft gehad;
Variant 2: 
Louis is hertrouwd met Germaine maar overlijdt na > 1 jaar huwelijk.

3) Echtpaar 3: Fernand en Celine:
- éénverdienersgezin (voorheen tweeverdieners), Fernand was kostwinner;
- Fernand werkte voltijds gedurende 45 jaar; Celine werkte 20 jaar (in de eerste 

huwelijksjaren);
- Fernand had een modaal loon: 3.000 EUR/mnd (in haar beroepsactieve leven had

Celine 1.200 EUR/mnd).

Sommige van deze typesituaties komen eerder zelden voor. De bedoeling is evenwel
om aan de hand ervan de ondoelmatigheid van de afgeleide rechten en de oneven-
wichtige toekenningen of scheeftrekkingen van het instrument afgeleide rechten
aan te tonen.

3.2. DE SIMULATIES
Voor de drie typegevallen van echtparen worden de pensioenrechten berekend
voor volgende drie situaties die zich kunnen voordoen net na de pensionering.
- Situatie 1: de man overlijdt;
- Situatie 2: de vrouw overlijdt;
- Situatie 3: het echtpaar scheidt na 45 jaar huwelijk; bij typegeval 2 wordt ook

een scheiding na 20 jaar gesimuleerd.

Bij de simulaties van de pensioenrechten wordt abstractie gemaakt van de fiscaliteit
en parafiscaliteit en wordt aangenomen dat het totale loon van het echtpaar het
berekeningsplafond binnen het pensioensysteem niet bereikt.
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Voor de drie type-echtparen worden in de onderscheiden situaties per echtpaar vol-
gende bedragen van pensioenrechten geraamd:
- het totale pensioenrecht van het echtpaar en het aandeel afgeleid recht hierin;
- het individueel pensioenrecht.

De resultaten van de diverse pensioenrechten zijn samengevat in vijf tabellen, opge-
nomen in bijlage 1.

Een feitelijke scheiding wordt in deze simulaties buiten beschouwing gelaten omdat
het in feite een variant is op ‘samen op pensioen op 65 jaar’. In voorkomend geval
ontvangt elk dan hetzij een individueel pensioen, hetzij elk de helft van het
gezinspensioen, hetzij een van hen een aanvulling bovenop zijn individueel pen-
sioen. De grootte van het afgeleid recht in deze situatie beperkt zich tot het bedrag
gezinssupplement. 

3.3. RESULTATEN EN VASTSTELLINGEN

3.3.1. Het individueel recht voor elk van de partners 
Het individueel pensioenrecht staat in functie van de duur van de loopbaan en het
loon tijdens die jaren. Op het genoten loon werden socialezekerheidsbijdragen
betaald.
Per kalenderjaar worden de brutolonen (en het fictief loon voor de gelijkgestelde
perioden) voor 60% in rekening gebracht voor het pensioenbedrag. Desgevallend
wordt het individueel pensioen in mindering gebracht op het gezinssupplement of
op het cumulatieplafond van het rustpensioen en het overlevingspensioen.

Optelling van de individuele pensioenrechten voor de drie typegevallen (zie tabel 1)
levert een gelijk totaal bedrag per echtpaar op, behalve voor type-echtpaar 3 (Fer-
nand en Celine, die alleen in de beginjaren een eigen beroepsactiviteit met bijdrage-
betaling uitoefende):

TABEL 1: SITUATIE PENSIOENRECHT ECHTPAAR - UIT HOOFDE VAN BIJDRAGEN – IN EURO PER
MAAND

De individuele pensioenrechten primeren op de eventuele afgeleide rechten waar-
op de betrokkenen aanspraak kunnen maken.
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 1. Jef & Marie 2. Louis & 
Charlotte 

2. Variant 1 2. Variant 2 3. Fernand & 
Celine 

Individueel recht 1.800 1.800 1.800 1.800 2.120 



3.3.2. Overzicht van de pensioenuitkeringen zonder bijdragebetalingen voor de type-
echtparen (als echtpaar, bij hertrouw, bij overlijden, bij echtscheiding)
In dit overzicht worden voor de drie type-echtparen de gezinssituaties als echtpaar,
bij hertrouw, bij overlijden en bij echtscheiding in beeld gebracht:

� als echtpaar met gezinssupplement:
Het echtpaar kan een gezinssupplement toegekend krijgen indien een van hen geen
eigen pensioenrechten heeft of indien de twee individuele pensioenen lager liggen
dan het gezinspensioen dat aan één van hen kan worden toegekend. Dat supple-
ment bedraagt 25% extra op het individueel pensioen van de meest verdienende. 
Het gezinspensioen is voordeliger voor typegeval 2 en de twee varianten [Louis en
Charlotte, Louis en Germaine (éénverdienersgezinnen)] en typegeval 3 [Fernand en
Celine (wegens de geringe beroepsactiviteit van Celine)].

� als echtgescheiden partner:
In geval van echtscheiding kan er recht zijn op een pensioen als echtgescheiden
partner. Dat pensioen heeft geen impact op het individueel pensioen van de gewe-
zen partner.

� als nieuw echtpaar bij hertrouw
Aangezien het pensioen van de ene partner geen invloed heeft op het individueel
pensioen van de ex-partner kan bij hertrouw aanspraak worden gemaakt op een
gezinssupplement.

� bij overlijden van de titularis
In geval van overlijden van de titularis kan de langstlevende echtgenoot aanspraak
maken op een overlevingspensioen (zelfde berekeningspercentage als het individu-
eel recht) en dat ook zonder dat er in een of andere richting impact is op het even-
tueel toegekend pensioen aan de echtgescheiden partner.

Uit tabel 2 blijkt ook dat er een accumulatie van afgeleide rechten uit hoofde van
één loon kan bestaan; dit is het geval voor typegeval 2 en de bijhorende varianten.
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TABEL 2: SITUATIE PENSIOENRECHT VOOR DE NIET-KOSTWINNER- – ZONDER BIJDRAGEN

3.3.3. Afgeleide rechten voor de drie typegevallen
In tabel 3 worden voor de drie typegevallen de individuele rechten, de totale rech-
ten als gezin en het eventueel afgeleid recht weergegeven.

TABEL 3: TOTAAL PENSIOENRECHT VOOR ECHTPAREN, OPGEDEELD IN INDIVIDUEEL EN AFGE-
LEID RECHT

3.3.4. Afgeleide rechten: de situatie bij overlijden
Voor de drie typegevallen wordt het pensioenrecht voor de langstlevende echtgenoot
weergegeven (zie tabel 4), waarbij het verworven afgeleid recht wordt vermeld.
Tussen de partners van het echtpaar is er ook een verschil in pensioenrechten. Dat
is voornamelijk te wijten aan de cumulatieregels.
Er kan worden vastgesteld dat de partner uit wiens hoofde de voornaamste pen-
sioenrechten ontstaan door de combinatie van rustpensioen met overlevingspen-
sioen (rekening houdend met het cumulatieplafond) een lager pensioenrecht
bekomt dan de partner die een lager loon heeft gehad. 
Dit doet zich voor bij de typegevallen 1 en 3.
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Typegeval 1. 
Jef & Marie 

Typegeval 2. 
Louis & 

Charlotte 

Typegeval 2. 
Variant 1 

(echtscheiding & 
hertrouw) 

Typegeval 2. 
Variant 2 

(echtscheiding, 
hertrouw & 
overlijden) 

Typegeval 3. 
Fernand & 

Celine 

 1.800 1.800 1.800 - 2.120 

zonder  bijdragen : 
 als echtpaar 
 echtgescheiden partner 
 als hertrouwd echtpaar  
 overlijden kostwinner 

 
0 

Marie: 75 
- 

Marie: 216 

 
450 

Charlotte: 1.125 
- 

Charlotte: 1.800 

 
- 

Charlotte: 1.125 
Germaine: 450 

- 

 
- 

Charlotte: 1.125 
- 

Germaine: 
1.800  

 
130 

Celine: 925 
- 

Celine: 1.660 

 - - 1.575 2.925 - 

 

 Individuele 
rechten 

Totaal recht  Afgeleid recht  

Typegeval 1: 
Jef & Marie 960 + 840 1.800 0 

Typegeval 2: 
Louis & Charlotte 1.800 + 0 2.250 450 

Typegeval 3: 
Fernand & Celine 

1.800 + 320 2.250 130 



TABEL 4: SITUATIE PENSIOENRECHT VOOR DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT (LLE)

3.3.5. Afgeleide rechten: verschil voor de echtgescheiden vrouwen (niet-kostwinners)
Men kan ook vaststellen dat, in geval er zich een maatschappelijk risico zoals een
echtscheiding voordoet, er een aanzienlijk verschil ontstaat zowel wat het totaal-
pensioen betreft als het afgeleid recht (voor de vrouwen bij de typegevallen). Oor-
zaak van deze verschillen is onder meer het al dan niet uitgeoefend hebben van
beroepsbezigheden.

TABEL 5: SITUATIE PENSIOENRECHT VOOR DE ECHTGESCHEIDEN VROUW (NA 45 JAAR HUWELIJK)

Uit tabel 5 blijkt dat bij een gelijk totaal beroepsinkomen voor de echtparen de echt-
genote van een kostwinner zonder eigen beroepsactiviteit (in casu Charlotte) een
hoger totaal pensioen geniet dan de echtgenote die zelf een beroepsactiviteit uitoe-
fende (in casu Marie).

Bijlage 2 geeft een synthesetabel met alle diverse pensioenrechten (individueel,
totaal en afgeleid recht) die worden weergegeven in de tabellen van deel 3.3. en in
die van bijlage 1.
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 Overlijden Totaal recht voor 
LLE 

Afgeleid recht 

Typegeval 1: 
Jef & Marie 

+ Jef 
+ Marie 

Marie: 1.056 
Jef: 960 

216 
0 

Typegeval 1: 
Louis & Charlotte 

+ Louis 
+ Charlotte 

Charlotte: 1.800 
Louis: 1.800 

1.800 
0 

Typegeval 1: 
Fernand & Celine 

+ Fernand 
+ Celine 

Celine: 1.980 
Fernand: 1.800 

1.660 
0 

 Individueel recht  Totaal recht  Afgeleid recht  

Typegeval 1: Marie  840 915 75 

Typegeval 2: Charlotte  0 1.125 1.125 

Typegeval 3: Celine  320 1.245 925 



4. ENKELE BEDENKINGEN MET BETREKKING TOT DE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT
EN SOCIALE UITKERINGEN

Het gegeven dat de afgeleide rechten nog altijd strikt gekoppeld zijn aan een huwe-
lijksrelatie en gekenmerkt worden door het vroeger overwegende kostwinners-
model, is geen onbelangrijke vaststelling bij de actuele evaluatie van de doelmatig-
heid én de legitimiteit van onze pensioenstelsels.

Vandaag stellen we vast dat de beslissing tot huwelijk of tot echtscheiding vaak een
gemakkelijk instrument is geworden om zich een sociaal (pensioen)statuut toe te
eigenen. En wat dan met de andere samenlevingsvormen?

De huidige maatschappelijke context (en zeker die in de komende dertig jaar) is er
één waarin de vrouwen zich minstens op een gelijkwaardige manier als hun manne-
lijke collega’s op de arbeidsmarkt willen en zullen begeven. Aldus doet het kostwin-
nersmodel zich minder en minder voor.
Maar bekleden zij vandaag al functies die, naargelang van hun opleiding of presta-
ties, evenwaardig geëvalueerd of gelijk beloond worden? Kunnen zij zich onderbre-
kingen in hun beroepsloopbaan veroorloven zonder hun actuele arbeidsstatus of
hun promotiekansen in het gedrang te brengen? Wat is voor deze echtparen, niet
gekenmerkt door het kostwinnersmodel of voor de niet-gehuwden de meerwaarde
van een pensioenstelsel waarin afgeleide rechten zijn voorzien?

We stellen aan de andere kant ook vast dat momenteel de gelijkgestelde dagen voor
perioden van inactiviteit constant ter discussie staan. Het lijdt geen twijfel dat de
gelijkstelling voor het pensioen grondig bekeken moet worden.
Maar moeten we ons ook niet de vraag stellen waarom het pensioendebat over som-
mige “vergroeiingen” in ons systeem beperkt blijft tot de gelijkgestelde perioden en
waarom een ernstig debat omtrent de afgeleide rechten nog nooit werd aangegaan?

In het kader van de doelmatigheid van het systeem kan inzake de gelijkgestelde
perioden de vraag gesteld worden in welke mate dit instrument in staat is om vol-
waardige pensioenrechten op te bouwen. En wat met het verdere verloop van de
beroepsloopbaan na inactiviteitsperioden? De impact op de carrière en op het indi-
vidueel pensioenrecht van deze perioden is immers vaak niet gering.
Tevens rijst de vraag of de betrokkenen wel voldoende op de hoogte waren van de
wijze waarop bepaalde inactiviteitsperioden al of niet in rekening worden gebracht
bij de opbouw van hun individueel pensioen.

Eveneens kan hierbij worden opgeworpen of alle perioden van inactiviteit op
dezelfde manier moeten gelijkgesteld worden. Zou het voor de pensioenstelsels niet
aangewezen zijn een onderscheid te maken tussen de perioden van inactiviteit voor
de echte sociale risico’s (onvrijwillige en inherent aan arbeid) en deze voor andere
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onderbrekingen? Weliswaar gebeurt dat nu al in vele gevallen, maar bestaat er even-
wel geen behoefte om al deze diverse situaties waarbij gelijkgestelde perioden van
toepassing zijn, objectief op te lijsten?

Met dit alles leggen we vingers op wonden. Het is duidelijk dat onze pensioenstel-
sels deze evoluties al lang zelfs niet meer “achterna hinken”. Onze pensioenstelsels
zijn vandaag immers nog altijd geënt op het gezinsmodel van de jaren veertig en vijf-
tig van de vorige eeuw, en dus “passée”.

5. ENKELE ALTERNATIEVEN?

5.1. WIJZIGING VAN HET SYSTEEM AFGELEIDE RECHTEN: NOODZAAK VAN EEN OVER-
GANGSPERIODE EN BUDGETTAIRE IMPLICATIES

Voorstellen
Alhoewel er in onze repartitiestelsels geen pensioenrechten ‘opgebouwd’ worden
en nieuwe berekeningsregels aldus op een bepaalde datum op alle pensioenen die
vanaf die datum ingaan, kunnen toegepast worden, kan men bij beleidsaanpassin-
gen best een overgangsperiode inbouwen. Een onmiddellijke diepgaande hervor-
ming in dit kader is immers niet opportuun en derhalve niet wenselijk. Ons maat-
schappelijke verleden (tot ongeveer vijftig jaar terug) kan niet weggeveegd worden
en heeft uiteraard een belangrijke invloed op de opgebouwde pensioenrechten. 
Indien er beleidswijzigingen worden doorgevoerd in het pensioendomein, moet dit
geleidelijk gebeuren en moeten volgende (objectieve) regels in acht worden geno-
men: het nieuwe pensioensysteem wordt van toepassing ofwel voor alle personen
die op een bepaalde datum een bepaalde leeftijd hebben bereikt, ofwel voor de
voorbije perioden vanaf een bepaalde datum.

Onderwerp voor verdere afstemming
Inzake de budgettaire implicaties van een dergelijke hervorming dient de vraag
gesteld te worden of een hervorming op dat vlak een besparing betekent. Moet deze
operatie wel een besparing inhouden?
Kunnen of zullen de eventueel vrijgekomen budgetten worden aangewend om de
individuele rechten te verbeteren, bijvoorbeeld: betere minima, een hoger bereke-
ningspercentage, gegarandeerde welvaartsaanpassingen, ...?

5.2. FORFAITARISERING VAN HET BEDRAG AFGELEID RECHT

Voorstel
In dit concept zouden de afgeleide rechten behouden blijven maar het bedrag ervan
wordt voor iedereen hetzelfde, namelijk een vast bedrag.
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Voordeel
Iedereen in dezelfde situatie geniet van dezelfde voordelen van de ‘solidariteit’ van
het stelsel, desgevallend gecombineerd met het individueel pensioen.

Onderwerp voor verdere afstemming
Wordt hiermee afbreuk gedaan aan het verzekeringsprincipe? Moet voor de afgelei-
de rechten (zonder bijdragen) het verzekeringsprincipe – namelijk eenzelfde return
als voor de individuele rechten (met bijdragen) – gewaarborgd blijven?

5.3. PLAFONNERING VAN HET BEDRAG VAN DE AFGELEIDE RECHTEN

Voorstel
De afgeleide rechten zouden behouden blijven maar het bedrag ervan wordt,
in geval van overschrijding van een bepaald bedrag, afgetopt.

Voordeel
Het verzekeringsprincipe (dat soms voor de afgeleide rechten wordt ingeroepen)
blijft behouden maar de excessen in het systeem kunnen weggewerkt worden.

Onderwerp voor verdere afstemming
Wordt hiermee afbreuk gedaan aan het verzekeringsprincipe? Moeten de afgeleide
rechten van een gunstiger regime genieten dan het fictief loon voor de gelijkgestel-
de perioden, dat in bepaalde gevallen wel degelijk wordt afgetopt?
Moet voor de afgeleide rechten het verzekeringsprincipe, namelijk return – zelfs
geplafonneerd – naargelang van de bijdragen in deze veranderde samenleving,
gewaarborgd blijven?

5.4. VERDELING VAN DE BASISLONEN (-INKOMSTEN) OVER DE PARTNERS (DE ZOGE-
NAAMDE CREDIT-SPLITTING)

Voorstel
Gezien het loon (of de beroepsinkomsten) van beide partners tijdens het huwelijk
of het samenwonen in feite als één geheel kan beschouwd worden, kan dat in prin-
cipe wellicht doorgetrokken worden op het vlak van de pensioenrechten.

Zo wordt het loon of de beroepsinkomsten die in aanmerking komen voor de be-
rekening van het pensioen van de meest verdienende partner geheel of gedeeltelijk
ingeschreven over twee personen. Dat kan dus gaan om een 50/50-regeling, een
70/30-regeling, een 80/20-regeling, enz.
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De partners zouden zelf kunnen kiezen voor dit systeem en zouden hun keuze
bevestigen ten aanzien van de pensioeninstellingen of de databanken die de basis-
gegevens registreren.

Aldus kan een onderbreking van de loopbaan of een vermindering van de arbeids-
duur bij de ene of de andere partner worden opgevangen op het vlak van de pen-
sioenrechten.

Als incentive om in dit systeem te stappen kan voor de hogere inkomens ook bij-
voorbeeld gedacht worden aan het doorbreken van het berekeningsplafond.

Omdat een klein basisinkomen gedeeld door twee nog altijd klein blijft, zullen er  in de
pensioenberekening correcties moeten worden voorzien. Deze zouden dan ook dienen
gefinancierd te worden vanuit het solidariteitssysteem binnen het pensioenstelsel. 

In het vermelde systeem van credit-splitting bestaan er geen afgeleide rechten meer.
Dit systeem zou eventueel ook gecombineerd kunnen worden met andere aange-
haalde alternatieven. Zo zou er voor de perioden waarin er niet gekozen wordt voor
een credit-splitting – onder bepaalde voorwaarden – een systeem van de afgeleide
rechten behouden blijven. Men kan in die zin bijvoorbeeld opteren voor een extra
bijdrage voor de periode van huwelijk of samenwoonst, indien de partners opteren
voor afgeleide rechten.

Voordelen
Dit systeem legt de verantwoordelijkheid voor de keuze om de ene of de andere
partner niet of minder in het formele arbeidscircuit te laten werken bij hen zelf.

Onderwerp voor verdere afstemming
De registratie van deze keuzen is niet eenvoudig en evenmin meteen operationeel.
De registratie moet ook transparant zijn en de betrokkenen moeten periodiek wor-
den geïnformeerd over de toewijzing van de berekeningselementen voor hun pen-
sioen, bijvoorbeeld door middel van het toesturen van een loopbaanfiche met de
lonen of inkomsten die zijn ingeschreven voor de ene en de andere partner.

5.5. AFGELEID RECHT UITSLUITEND VOOR DE HUWELIJKSJAREN

Voorstel
De afgeleide rechten in de pensioenen blijven toegekend maar beperken zich altijd
tot de huwelijksjaren. Dat is vandaag evenwel niet het geval voor het gezinssupple-
ment en het overlevingspensioen. Let wel, dit alternatief kan aanleunen bij het
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bovenvermelde systeem van credit-splitting indien de cumulatie van gezinssupple-
menten of overlevingspensioenen, mits bijdragebetaling zou worden toegelaten
voor verschillende perioden na het huwelijk.

Voordeel
Het verzekeringsprincipe dat soms voor bepaalde afgeleide rechten wordt ingeroe-
pen blijft behouden, maar de eventuele misbruiken in het systeem kunnen worden
uitgesloten (bijvoorbeeld een huwelijk net voor het pensioen of overlijden, ...).

Onderwerp voor verdere afstemming
Net zoals bij credit-splitting zal de registratie en het overzicht voor de betrokkenen
wat de pensioenberekening betreft, wellicht niet zo evident zijn. Zo zou men bij-
voorbeeld in geval van meerdere huwelijken al of niet aanspraak kunnen maken op
een gezinssupplement of een overlevingspensioen. De diverse pensioenuitkeringen
zouden in voorkomend geval gecumuleerd kunnen worden.

5.6. BEHOUD VAN DE AFGELEIDE RECHTEN OP VOORWAARDE VAN EEN EXTRA PEN-
SIOENBIJDRAGE VOOR TE BEPALEN PERIODEN

Voorstel
Dit alternatief poneert als idee dat de pensioenbijdragen in de toekomst nog uitslui-
tend individuele rechten kunnen genereren. Wie afgeleide rechten – volgens het
huidige of een aangepast systeem – wil voorzien voor zijn partner, zal daarvoor dus
een extra bijdrage moeten betalen.

Voordeel
Dit vermijdt de hoge pensioenuitkeringen als afgeleide rechten in geval van hoge
inkomens en de eventuele cumulaties van pensioenrechten.

Onderwerp voor verdere afstemming
Deze extra bijdragen kunnen dan wel het afgeleid recht mee helpen financieren,
maar wat bij het zich voordoen van een echtscheiding? En kunnen de aldus beko-
men extra financiële middelen een verbetering van de individuele rechten met zich
meebrengen?
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CONCLUSIE

Omdat de huidige sociaaleconomische en maatschappelijke context niet meer deze
is van zestig of dertig jaar geleden, twijfelen sommige bijdragebetalers aan de doel-
matigheid van de afgeleide rechten en aan het verzekeringsprincipe van het wette-
lijk pensioensysteem bij de opbouw van hun individueel pensioen.

Iedereen kent ook het cliché van een thuiswerkende vrouw die weduwe werd van
een goedverdienende echtgenoot-kostwinner en aldus op basis van het afgeleid
recht een relatief hoge pensioenuitkering geniet. De registers van het pensioen-
kadaster kunnen uitsluitsel geven of dergelijke situaties vandaag nog veel voorkomen.

Via drie typegevallen van echtparen in verschillende situaties hebben we op een
aanschouwelijke manier aangetoond dat de som van de individuele pensioenrechten
voor de tweeverdieners, evenals het desgevallend toe te kennen afgeleid pensioen-
recht aan een van hen (overlevingspensioen, echtscheidingspensioen) lager kan lig-
gen dan het gezinspensioen van de éénverdiener of lager dan het overlevingspensioen.
Zo hebben we ook aangetoond dat de individuele pensioenrechten voor de tweeverdie-
ners of de som ervan (vaak) niet beter zijn dan het pensioen dat aan iemand kan toege-
kend worden uit hoofde van een huwelijksrelatie met een goed verdienende partner.

Wanneer wordt vastgesteld dat de verzekering van de echte sociale risico’s verbon-
den aan tewerkstelling in vraag wordt gesteld, bijvoorbeeld omwille van besparings-
doeleinden terwijl de afgeleide rechten een taboe onderwerp blijven, kan de grens
van de solidariteit in de pensioenstelsels wellicht overschreden worden.
In dat verband hebben we met betrekking tot de opbouw van de individuele pen-
sioenrechten de gelijkgestelde perioden in de kijker gezet. Zijn dit wel perioden die
volwaardig kunnen meetellen voor het pensioen? En wat met het verder verloop
van de beroepsloopbaan na een periode van inactiviteit? De impact op het individu-
eel pensioenrecht is vaak niet gering, maar zijn de betrokkenen wel altijd op de
hoogte van de wijze in welke mate deze inactiviteitsperiode voor hun pensioen
meetelt? En moeten alle perioden van inactiviteit die nu worden gelijkgesteld op
dezelfde basis worden meegerekend voor het pensioen? Zou het bijvoorbeeld dan
ook niet aangewezen zijn voor de pensioenstelsels indien we een onderscheid zou-
den maken tussen de perioden van inactiviteit voor de echte sociale risico’s (inhe-
rent aan arbeid) en deze voor andere onderbrekingen? Dat gebeurt nu al in vele
gevallen maar is het niet wenselijk dat hiervan een inventaris zou worden opgelijst?
Waarom wordt zoveel aandacht besteed aan wat wel of niet als gelijkgestelde perio-
de moet beschouwd worden en welk loon van de sociaal verzekerden die persoon-
lijk onderworpen zijn aan een pensioenstelsel, hiervoor in aanmerking komt?

315

INDIVIDUELE EN AFGELEIDE RECHTEN IN HET PENSIOENSYSTEEM VAN DE WERKNEMERS ...



Waarom zijn de individuele pensioenen van de vrouwen doorgaans nog altijd zo
laag? Is dat te wijten aan de nog bestaande rolpatronen en bestaat er bijvoorbeeld
ook nog altijd een zogenaamd “glazen plafond” voor vrouwen?

Bij deze vragen rijzen talrijke bedenkingen.

Vandaag, in 2009, kijken wij aan tegen een immense uitdaging om zowel de pen-
sioenen betaalbaar te houden, als de legitimiteit ervan te verzekeren. Een open
debat is hierbij wenselijk.

____________
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1:  SIMULATIES AFGELEIDE RECHTEN BIJ VERSCHILLENDE GEZINS-
SITUATIES EN VOLGENS OPGEBOUWDE PENSIOENRECHTEN
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INDIVIDUALISERING VAN DE
RUSTPENSIOENRECHTEN

DOOR VALERIE LOOTVOET

Zelfstandig onderzoeker, Université des Femmes

Hartelijk dank, mevrouw Raes, voor uw zeer concrete uiteenzetting over deze
situaties. Niettemin stelt u ons oplossingen voor – zoals de splitting, die onder
meer in Luxemburg bestaat – die niet overeenstemmen met de oplossingen die
door de vrouwenverenigingen worden vooropgesteld. Pakt u de kern van het pro-
bleem van de individualisering van de rechten wel voldoende aan?

De sociale rechten en de individualisering van de sociale rechten zijn voor de vrouwen-
verenigingen geen nieuwe kwestie. Hun eis inzake de individualisering dateert van
december 1980, toen de categorie ‘werkloze samenwonenden’ werd ingevoerd.
Deze eis neemt langzamerhand vorm aan, maar uiteindelijk toch wel vrij snel, aange-
zien de Université des Femmes reeds in 1987 een colloquium organiseert met de
titel: “Sécurité sociale: individualisation des droits et transformation des droits
dérivés” (Sociale zekerheid: individualisering van rechten en omzetting van afgelei-
de rechten). Van 1992 tot 1994 voerde de organisatie rond dit thema onderzoeken
uit voor het Ministerie van Sociale Voorzorg; één daarvan kreeg de titel “Individuali-
sering van rechten in de pensioensector van de werknemers”.

1. HOE IS DEZE GEDACHTE ONTSTAAN?

Het kritisch nadenken van de vrouwenverenigingen over het systeem van de afgelei-
de rechten in de pensioensector is gebaseerd op het ontbreken van rechtvaardig-
heid (1). Ze gaan uit van de Europese wetgeving, vanaf het ogenblik dat richtlijn
79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 ten uitvoer werd gelegd; deze richt-
lijn betreft de progressieve invoering van het principe van gelijke behandeling van
mannen en vrouwen inzake sociale zekerheid. De lidstaten hadden destijds een –
zeer lange – termijn gekregen, namelijk 6 jaar, om deze richtlijn om te zetten.
Ondanks het feit dat er tal van uitzonderingen zijn, is deze richtlijn het omgekeerde
van de afgeleide rechten die in het sociaal pact van 1944 zijn opgenomen, dat aan

(1) Tegenwoordig wordt vaak als argument aangehaald dat ook mannen thuisblijven ... maar in een
verhouding die absoluut niet vergelijkbaar is met die van vrouwen. Bovendien hebben de vrouwen-
verenigingen en feministische bewegingen nooit om deze ommekeer van de situatie gevraagd.
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mannen en vrouwen inzake sociale zekerheid gelijke rechten toekent. De vrouwen-
verenigingen hopen al sinds de jaren tachtig op een omzetting van deze feitelijke
situatie naar geïndividualiseerde sociale rechten.

Deze tendens wordt ook in andere Europese teksten aangehouden: in 1994 gaat de
Europese Commissie in een witboek over sociaal beleid, de verbintenis aan om voor-
stellen te formuleren om een einde te maken aan het discriminatiebeleid inzake fiscali-
teit en sociale bescherming en zo de rechten te individualiseren. De Commissie over-
weegt tevens een “aanvullende aanbeveling betreffende de aanpassing van de stel-
sels voor sociale zekerheid aan de veranderende gezinsstructuur, met name via de
individualisering van de rechten en de bijdragen op basis van een vergelijking van
de huidige ongelijke behandeling naar geslacht in de sociale zekerheid.” (2) 

Volgens de Europese Commissie “zou men met een individualisering van rechten een
einde willen stellen aan de praktijk die erin bestaat rekening te houden met de fami-
liebanden (3) om de sociale bescherming van een individu te garanderen. Ze zou
ertoe bijdragen dat de sociale bescherming wordt afgestemd op de wetgeving aan-
gaande de arbeidscontracten, die de werknemers als individuen beschouwt”.

Deze eis, die sinds de jaren tachtig door tal van vrouwenverenigingen en feministische
bewegingen wordt bijgetreden, heeft nog steeds een reden van bestaan. We denken
daarbij aan de werking van het huidige pensioenstelsel en de grote principes daarvan:
hoe werken de sociale rechten in de tak van de pensioenen voor de werknemers (4)?

In de tak van de pensioenen voor de werknemers bestaan er drie types van presta-
ties die van het huwelijk van een gerechtigde zijn afgeleid: het gezinspensioen, het
overlevingspensioen en het pensioen als uit de echt gescheidene. Deze afgeleide
rechten zijn goed voor ± 35% van de totale uitgaven voor rustpensioenen.

Deze rechten worden zonder specifieke sociale bijdragen toegekend.

(2) Lanquetin, M.-Th. en Letablier, M.-Th., Individualisation des droits sociaux et droits fondamen-
taux. Une mise en perspective européenne, Recherches et Prévisions, nr. 73, Dossier Famille et droit
social, p. 16, september 2003.
(3) In België hebben we de gewoonte om een onderscheid te maken tussen contractuele banden tus-
sen volwassenen die tot zelfstandigheid in staat zijn (huwelijk, samenwonen), en de banden tussen
ouders en kinderen.
(4) Dezelfde beginselen gelden voor de zelfstandigen. Er werden echter geen cijferevaluaties
gemaakt en de historische en juridische grondslagen zijn niet identiek.
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Ze worden geopend door het huidige of voorbije huwelijk van een gerechtigde en
komen ten goede aan: 
� ofwel de gerechtigde zelf (gezinspensioen);
� ofwel de overlevende echtgenoot (overlevingspensioen) of de ex-echtgenoot

(pensioen als uit de echt gescheidene) van deze gerechtigde. Het bedrag ervan
wordt berekend op basis van het huidige of toekomstige rustpensioen van de
gerechtigde in kwestie.

Twee van deze van het huwelijk afgeleide rechten worden beperkt of afgeschaft
indien de echtgenoot van de gerechtigde in kwestie over een beroepsinkomen (of
vervangingsinkomen) beschikt: (5) 
� de cumulatie van een overlevingspensioen met een rustpensioen is toegestaan, tot

een plafond gelijk aan 110% van het overlevingspensioen (voor een volledige
loopbaan). Indien het rustpensioen van de overlevende hoger ligt dan deze 110%,
vervalt het overlevingspensioen. Dat is het geval voor heel wat weduwnaars, maar
ook voor enkele weduwen;

� het pensioen voor de uit de echt gescheiden echtgenoot wordt berekend op basis
van het rustpensioen van de rechthebbende ex-echtgenoot en van het aantal jaren
dat het huwelijk met deze echtgenoot heeft geduurd; heeft de uit de echt geschei-
den rechthebbende tijdens deze huwelijksjaren echter zelf een beroepsactiviteit
uitgevoerd (en heeft hij dus rechtstreekse rechten op het rustpensioen), dan
wordt voor zijn rechten op het pensioen als uit de echt gescheidene met deze
jaren geen rekening gehouden.

Het derde afgeleide recht, het gezinspensioen, haalt daarentegen voordeel uit het
feit dat de volledige loopbaan van de gerechtigde wordt gelijkgesteld met de situatie
die op het ogenblik van het pensioen wordt aangegeven. Als een gerechtigde op het
ogenblik dat hij met pensioen gaat, verklaart dat zijn echtgenoot/echtgenote te zij-
nen laste is (6), geniet hij van een verhoging van 25% bij de berekening van zijn pen-
sioen voor elk jaar van zijn beroepsloopbaan, zelfs voor die jaren waarin hij niet
gehuwd was, of voor de periodes waarin hij met een echtgenote leefde die niet te
zijnen laste was (indien zij werkte). Blijkbaar laat zo’n 27% vrouwen het individuele
rustpensioen vallen omdat het gezinspensioen interessanter is. Deze vrouwen heb-
ben voor niets bijgedragen, want het gezinspensioen zou even hoog liggen als ze
niet hadden gewerkt.

(5) Dit is geen verwijzing naar de “inkomens in het algemeen”, maar uitsluitend naar inkomens
afkomstig van beroepsactiviteit nu of in het verleden.
(6) Dat betekent dat deze echtgenoot elke niet-toegestane beroepsactiviteit heeft stopgezet, geen
enkel vervangingsinkomen trekt, over geen enkel pensioen beschikt waarvan het bedrag hoger ligt
dan het verschil tussen het gezinstarief en het alleenstaandentarief, … Het begrip “ten laste” beoogt
met andere woorden uitsluitend de rechtstreekse of onrechtstreekse inkomsten uit het werk van
deze echtgenoot.
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De van het huwelijk afgeleide rechten kunnen zowel door mannen als door vrou-
wen worden geopend. De wanverhouding in de genderspreiding bij deze gerechtig-
den en de beperkingen die voortvloeien uit de beroepsactiviteit van de echtgenoot
van deze gerechtigden, maken dat we deze afgeleide rechten als onrechtstreekse
discriminatie kunnen beschouwen.

2. AANTAL/PERCENTAGE BETROKKEN PERSONEN

In 2007 werd in de regeling van de werknemers een zuiver overlevingspensioen
uitgekeerd aan 229.157 personen, waarvan 0,9% mannen en 99% vrouwen. Dat
betekent dat de gerechtigden die dit recht hadden geopend, in 99% van de gevallen
een man waren.

Het gemiddelde maandbedrag voor een dergelijk overlevingspensioen bedroeg
672,80 EUR voor de mannen (2.185 gevallen) en 691,70 EUR voor de vrouwen
(226.972 gevallen). (7)

In 2007 betrof het gezinspensioen 348.069 personen, waarvan 99,7% mannen en
0,2% vrouwen.
Bij de gepensioneerde mannen geniet 42,3% van een gezinspensioen.
Bij de gepensioneerde vrouwen krijgt 0,1% een gezinspensioen.
Het gezinspensioen is (veruit) de (belangrijkste) factor die het verschil tussen de
pensioenen voor mannen en die voor vrouwen teweegbrengt.

In 2007 kregen 55.704 personen, waarvan 11,6% mannen en 88,3% vrouwen, een
pensioen als uit de echt gescheiden.

3. DOELSTELLING

Met de individualisering van de rechten in de pensioentak wil men ertoe komen dat
de van het huwelijk afgeleide rechten geleidelijk aan (per leeftijds- of huwelijks-
cohort) worden afgeschaft, maar tegelijkertijd moeten de wettelijk verworven rech-
ten behouden blijven. De bedragen die zo worden bespaard, moeten ter beschik-
king worden gesteld van de rechtstreekse rechten die door beroepsarbeid en gelijk-
gestelde periodes worden verworven. Verder moeten ook tijdelijke aanpassingsuit-
keringen (uitkering voor weduwnaars of weduwen gedurende één jaar) of over-
gangsuitkeringen (die de terugkeer naar de arbeidsmarkt in de hand moeten wer-
ken, of in afwachting tot de pensioenleeftijd is bereikt) worden voorzien, alsook uit-
keringen voor (nog te bepalen) “behartigenswaardige gevallen”.

(7) Ter herinnering: het gemiddelde pensioen aan alleenstaandentarief voor een gehuwde vrouw
vertegenwoordigde op hetzelfde ogenblik 492,80 EUR/maand en een gemiddeld pensioen aan alleen-
staandentarief voor een gehuwde man was goed voor 713,80 EUR/maand.
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4. TOT SLOT NOG EEN STUKJE GESCHIEDENIS ...

In tegenstelling tot wat vaak wordt gesteld, steunen de premisses van de sociale
zekerheid wel degelijk op individuele rechten en de door de verzorgingsstaat inge-
voerde sociale bescherming is niet het verlengde of de vervanging van de bescher-
ming van het gezin. In tegendeel zelfs: in een socialebeschermingssysteem van het
Bismarck-type – net zoals in een groot deel van de socialebeschermingssystemen in
Continentaal Europa – is de sociale bescherming immers op arbeid gebaseerd. Het
gaat dus wel degelijk om een “sociale bescherming die zich niet situeert in het ver-
lengde van de (gezins- of dorps-)solidariteit, maar wel in het verlengde van de totale
salariëring van de werknemers; ze wordt georganiseerd als een antwoord op de
sociale onzekerheid die aan deze salariëring gelinkt is. Het sociale risico voor de
werknemers is het verlies van hun loon ten gevolge van ziekte, ongeval, ouderdom,
werkloosheid of een loon dat niet voldoende is om de bijkomende uitgaven – zoals
in geval van ziekte of begrafenis, de kosten voor de kinderen – te kunnen dragen.
(8) Het risico is sociaal. De bescherming wordt eveneens sociaal, dat wil zeggen dat
ze bij de productieverhoudingen aansluit en de werknemers met vergelijkbare risi-
co’s (9) solidair maakt (10). Het gaat hier dus wel degelijk om sociale solidariteit
gebaseerd op arbeid en niet op de overname van de gezinsfuncties door de staat.

Bovendien waren de pensioenrechten niet altijd afgeleid: “wanneer in 1924 het ver-
plichte rustpensioen wordt ingevoerd, betalen de arbeiders met een echtgenote ten
laste immers bijkomende premies om voor haar, als ze 65 is, een ouderdoms-
pensioen en, in voorkomend geval, een overlevingspensioen te bekomen. Het jaar
daarna, in 1925, is de wet tot invoering van het verplichte rustpensioen voor
bedienden vanuit dat standpunt zowel ongelijk als onrechtvaardig” (11). De finan-
ciering van het overlevingspensioen voor weduwen komt immers ten laste van alle
verzekerden, mannen en vrouwen. Die regel heeft de bovenhand wanneer in 1944
de sociale zekerheid wordt ingevoerd: ook nu nog kan één enkele bijdrage twee
personen verzekeren.

(8) De zeven pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de jaarlijkse vakantie, de ziekte- en
invaliditeitsverzekering, de werkloosheidsverzekering, het rustpensioen, de gezinsbijslag/kinderbij-
slag, de verzekering voor arbeidsongevallen en de verzekering tegen beroepsziekten.
(9) Peemans-Poullet, H., Le caractère “familial” de la sécurité sociale: une histoire récente, Chroni-
que féministe, nr. 55, p. 19, 1995.
(10) In dit mechanisme steunt de sociale bescherming op de verplichte sociale verzekering die is
opgebouwd op solidaire bijdragebetaling: werkende personen dragen bij tot de “gemeenschappelijke
pot” van de sociale zekerheid, die niet functioneert op basis van de kapitalisatie van hun bijdragen,
maar op basis van een met name intergenerationele solidariteit. De werknemers betalen zo “in wer-
kelijke tijd” de pensioenen van de gepensioneerden.
(11) Peemans-Poullet, H., ibid., p. 24, 1995.
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65 jaar later zijn de vrouwen massaal naar de arbeidsmarkt teruggekeerd. Dat sociale
systeem blijft echter actueel: de echtgenotes kunnen nog steeds rekenen op een
pensioen door hun huwelijk, zonder dat hun man voor hen een bijkomende bijdra-
ge betaalt. Op die manier zijn zij sociaal “beschermd”, maar hebben ze niet de auto-
nomie die ze krijgen van een eigen inkomen uit arbeid. (12)

Die paradox kan verrassen: de sociale rechten zijn ontstaan en ontstaan nog steeds
uit het werk dat door één enkele persoon wordt verricht en waarvoor alleen met
deze persoon een overeenkomst werd afgesloten. Ze worden echter beïnvloed door
het (privé)leven dat deze persoon buiten het werk leidt. Dat sociale rechten in het
verleden in bijzondere structuren uit het huwelijk konden voortvloeien, is mis-
schien nog begrijpelijk, maar we kunnen ons afvragen of deze rechten niet altijd al
tot onrechtvaardigheden hebben geleid, niet alleen tussen de mannelijke en vrou-
welijke werknemers, maar ook tussen de werknemers onderling (afhankelijk van
het feit of ze al dan niet gehuwd waren) en tussen de werkneemsters onderling
(afhankelijk van het feit of ze al dan niet gehuwd waren). Moeten deze rechten dan
nog langer blijven bestaan? Er zijn geldige redenen om daaraan te twijfelen. De geïn-
dividualiseerde sociale rechten vormen immers een fundamenteel recht voor werk-
nemers van beide geslachten, zoals blijkt uit artikel 16 van het Handvest van de
sociale grondrechten (13), waarin sprake is van de noodzaak om elke vorm van gen-
derdiscriminatie in de sociale zekerheid teniet te doen. Deze discriminatie is zeer
zeker niet langer rechtstreeks, maar ze blijft onrechtstreeks wel bestaan. De rechten
afkomstig van werk individualiseren is niet meer dan een kwestie van rechtvaardig-
heid. Het betekent ook dat ernaar moet worden gestreefd dat alle vrouwen en man-
nen als beroepsactief ingeschreven zijn, los van de sociale stelsels waarin een vol-
wassen individu nog een persoon “ten laste” kan zijn, zoiets als een eeuwige “eco-
nomische minderjarige” waarbij wordt verwezen naar een privésituatie die niets
met de tewerkstellingslink te maken heeft.

(Vertaling)
____________

(12) Lootvoet, V., La femme “non liée”: un mythe contemporain? De l’inégalité institutionnalisée
des droits sociaux entretenant l’asymétrie des sexes au sein du couple, article de DEA en sociologie
et anthropologie, ULB-UCL-FUSL, 2006-2007.
(13) Gemeenschapshandvest van de sociale grondrechten van de werkenden, goedgekeurd te Straats-
burg op 9 december 1989, in Lanquetin, M.-Th. en Letablier, M.-Th., Individualisation des droits
sociaux et droits fondamentaux. Une mise en perspective européenne, op. cit., p. 16, 9/2003.
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INDIVIDUALISERING VAN RECHTEN IN DE
VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE
VERZORGING

DOOR HEDWIGE PEEMANS-POULLET

Comité de Liaison des Femmes

INLEIDING

In 1994 had het Ministerie van Sociale Voorzorg dankzij de tussenkomst van zijn
Secretaris-generaal, mevrouw G. Clotuche, aan de Université des Femmes een
onderzoek toevertrouwd dat moest bepalen welk aandeel de individuele rechten en
de afgeleide rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering hadden (1). Zoals ieder-
een weet, omvat de ziekte- en invaliditeitsverzekering twee grote gehelen; het eer-
ste, de eigenlijke ziekte- en invaliditeitsverzekering, geeft aan de primair arbeidson-
geschikte of invalide werknemers een geplafonneerd vervangingsinkomen voor het
gederfde loon. Het tweede, de verzekering voor geneeskundige verzorging, betaalt
de verzekerbare uitgaven die door of voor de rechthebbenden werden gedaan,
geheel of gedeeltelijk terug. Dit onderzoek moest deze tak van de sociale zekerheid
aan een kritische blik onderwerpen en nagaan in hoeverre mannen en vrouwen in
de sociale zekerheid gelijk worden behandeld, zoals door richtlijn 79/7 EEG wordt
voorgeschreven.

Wat het vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
betreft, is de aard van de discriminatie tussen werknemers en werkneemsters sinds
onze analyses van 1994 niet veranderd (2). Het gaat niet alleen om de verhoogde
tegemoetkoming die aan de gerechtigde met gezinslast wordt toegekend (afgeleid
recht), maar ook om de verlaging van het rechtstreekse recht van alleenstaanden en
samenwonenden. Dat de spreiding ongelijk is, leidt op dit ogenblik (cijfers van
1992) niet de minste twijfel. Van alle invaliden samen waren er 65% mannen en 35% 

(1) L’individualisation des droits dans l’assurance maladie-invalidité des travailleurs salariés, stu-
die gerealiseerd voor het Ministerie van Sociale Voorzorg (onder de leiding van Hedwige Peemans-
Poullet, in samenwerking met Joëlle Carton de Tournai en met de medewerking van Christiane Hallin
en Dirk Marcelis), ed. Université des Femmes, Brussel, 219 p., 1994.
(2) Zie in de hoger genoemde studie, p. 33-35: “Gezinsmodulering van de invaliditeitsuitkeringen is
ten overstaan van richtlijn 79/7 EEG” een vorm van discriminatie.
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vrouwen. Zo’n 40% invaliden stond geregistreerd als rechthebbenden “met gezins-
last” en 86% van hen was een man. 36% van de invaliden daarentegen stond geregis-
treerd als “samenwonende” en 63% van hen waren vrouwen (3).

In 1997 werd deze discriminatie in het gedeelte “afgeleide rechten” opnieuw beoor-
deeld en toen bleek dat deze goed was voor iets meer dan 30% van de totale uitga-
ven (4) terwijl het verlies aan “rechtstreekse rechten” voor samenwonenden goed
was voor meer dan 2 miljard 933 miljoen BEF. Een nieuwe update van deze gege-
vens werd voorgesteld door Jan Bertels, Algemeen Directeur van de Sociale Zeker-
heid, tijdens de studiedag over de individualisering van de socialezekerheidsrech-
ten, die op 15 december 2008 werd gehouden (5).

Wat de verzekering voor geneeskundige verzorging betreft daarentegen, staan de
zaken er anders voor. Destijds hadden we bij de niet-contributieve rechten diegene
onderscheiden die van het huwelijk of samenwonen met een gerechtigde waren
afgeleid en werden toegekend aan volwassenen die vrijwillig afwezig waren van de
arbeidsmarkt. We stelden vast dat, indien deze volwassenen, die gratis ten laste
waren van een gerechtigde, wel hadden bijgedragen tot de middelen van de verze-
kering voor geneeskundige verzorging, deze laatste geen financieringsproblemen
meer zou hebben gehad en zelfs de uitgaven voor gezondheidszorg van zieke verze-
kerden beter had kunnen terugbetalen. De politieke en sociale overheden hadden
jammer genoeg echter geen oor naar onze argumenten en de wetgeving is wel
gevoelig geëvolueerd, maar niet in de zin van een individualisering, integendeel. Het
leek mij derhalve noodzakelijk om deze uiteenzetting te wijden aan deze evolutie en
aan de interpretatie ervan, met bijzondere aandacht voor de gelijke behandeling van
mannen en vrouwen en bijgevolg ook voor de individualisering van de rechten.

De individualisering van de rechten in de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging bespreken is geen sinecure. Sinds de Tweede Wereldoorlog hebben de sociale
en politieke verantwoordelijken ernaar gestreefd om, enerzijds, geleidelijk aan de
toegang tot de verzekering voor geneeskundige verzorging te veralgemenen en,
anderzijds, voor de verzekerden financiële toegankelijkheid tot zorgverlening te
garanderen. Concreet gesproken heeft heel de in België verblijvende bevolking nu
op de een of andere manier toegang tot de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging. Bovendien heeft zelfs de bevolking die illegaal in ons land verblijft, recht op
medische verzorging op voorwaarde dat deze dringend is. Aangezien de veralge-
mening van het recht op gezondheidszorg verworven is, menen sommigen dat het
niet langer noodzakelijk is om de individualisering aan te kaarten. Dat bevestigt
Henri Sterdyniak: “Wat ziekte betreft, nu de rechten geüniversaliseerd zijn, is het
debat over individualisering overbodig geworden ...” (6). De auteur verwart even-

(3) De rest zijn alleenstaanden en de zogenaamde “andere” categorieën.
(4) Deffet, Michel en Nuyens, Christel, Essay over de afgeleide rechten, in Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, 3, pp. 661-674, 1999.
(5) Zie Hendrik Larmuseau, Kostprijs van de afgeleide rechten en omvang van de eigen niet-ontvan-
gen rechten – periode 1997-2007, in dit nummer, nr. 2/2009.
(6) H. Sterdyniak, Contre l’individualisation des droits sociaux, in Revue de l’OFCE, juli, p. 458, 2004.334



wel universalisering en veralgemening en bekommert zich nauwelijks om de sociale
rechtvaardigheid van een universele toegang. De veralgemening, die op zich zo
wenselijk is, bracht ook sociale ongelijkheden en soms aanvechtbare distorsies met
zich mee. In verband met de hervorming die in 1999 in Frankrijk de Couverture
Maladie Universelle (CMU – Universele ziekteverzekering) invoerde, verklaarde M.-
Th. Lanquetin dat deze veralgemening of uitbreiding van de verzekering niet mag
worden verward met universaliteit. Volgens haar “kadert deze hervorming in een
logica van uitbreiding en niet van universaliteit […], is ze onderhevig aan de evo-
lutiemodaliteiten van het sociaal vangnet […]. Deze worden gekenmerkt door de
opeenstapeling van achtereenvolgende hervormingen (door stratificatie,
sedimentatie).” Verder schrijft ze: “De uitdrukking “autonome rechthebbenden”
(echtgenoten, samenwonenden, ascendenten) is eigenlijk een contradictio in ter-
minis, want ze zou aan individualisering van rechten kunnen doen denken,
maar verwijst in feite naar een individualisering van de verstrekkingen en meer
bepaald van de terugbetaling daarvan, zonder evenwel het houderschap van de
rechten te wijzigen” (7).

Onze werken over de individualisering van rechten in de ziekte- en invaliditeitsver-
zekering liggen niet zozeer in het perspectief van een discussie over de veralgeme-
ning of universaliteit van het recht op zorgverlening (8) maar wel in dat van de toe-
passing van richtlijn 79/7EEG, die eist dat mannen en vrouwen op het vlak van de
sociale zekerheid gelijk worden behandeld. Deze gelijkheid is geenszins in strijd met
het veralgemenings- of universaliteitsbeleid, maar vereist dat, wanneer deze wordt
gerealiseerd, mannen en vrouwen gelijk worden behandeld. Volgens de Europese
Commissie “zou men met een individualisering van rechten een einde willen
maken aan de praktijk die erin bestaat rekening te houden met de familieban-
den (9) om de sociale bescherming van een individu te garanderen. Ze zou ertoe
bijdragen dat de sociale bescherming wordt afgestemd op de wetgeving aangaande
de arbeidscontracten, die de werknemers als individuen beschouwt.” (10)

Deze eis voor gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft betrekking op de
verplichting om bij te dragen, op de berekeningswijze van de bijdragen, op de uit-
voeringsbepalingen van het recht op verstrekkingen en op de voorwaarden inzake

(7) Lanquetin, Marie-Thérèse, Allouache, Anissa, Kerschen, Nicole en Letablier, Marie-Thérèse, Indivi-
dualisation et familialisation des droits en matière de protection sociale et droits fondamentaux en
Europe, Studiedossier nr. 49, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Parijs, p. 143, 2003.
(8) Of in een perspectief van “grondrechten” zoals Lanquetin, M.-Th. aanhaalt, op. cit.
(9) In België hebben we de gewoonte aangenomen om contractuele banden (huwelijk, samenwo-
nen) tussen volwassenen die autonoom kunnen zijn, en banden van bloedverwantschap (ascenden-
ten en afstammelingen) afzonderlijk te analyseren. Ook maken we bij de analyse een onderscheid tus-
sen sociale zekerheid in enge zin en maatschappelijke dienstverlening. De gelijke behandeling van
mannen en vrouwen (richtlijn 79/7/EEG) betreft rechten die via de arbeidsmarkt werden verworven.
(10) Mededeling van de Commissie van 12 maart 1997 [(COM(97)102)] p. 17.
De term “individualisering” verwijst naar de woordenschat van de Commissie, die, sinds de goedkeu-
ring van richtlijn 79/7/EEG van 19 december 1978, oordeelt dat het voor gelijke behandeling van
mannen en vrouwen in de sociale zekerheid noodzakelijk is om de rechten te individualiseren.
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duur en behoud van dit recht op prestaties. We moeten er met andere woorden toe
komen dat gelijke behandeling voor het bepalen van sociale bijdragen overeenstemt
met gelijke behandeling voor de toekenning van prestaties. Om te vergelijken wat
vergelijkbaar is, zou dezelfde meeteenheid moeten worden weerhouden, zowel op
het ogenblik van de onderwerping als op het ogenblik van de toekenning van de
prestaties. Dat is bij ons niet het geval. Daarom zullen we in een eerste fase een ana-
lyse maken van de voorwaarden voor opening van het recht op verzekering voor
geneeskundige verzorging en in een tweede fase zullen we de voorwaarden voor
toekenning van de prestaties, met andere woorden voor de terugbetalingen, onder
de loep nemen.

We mogen niet vergeten dat de verzekering voor geneeskundige verzorging ont-
staan is in de mutualistische beweging die zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld tot
“vrije sociale verzekeringen” om uiteindelijk, dankzij het principe van de verplichte
aansluiting, de eigenlijke “sociale zekerheid” te worden. 

Sinds 1945 werden in de loop der jaren beetje bij beetje maatregelen goedgekeurd
om zo veel mogelijk gerechtigden in de verzekering op te nemen en hun financiële
toegankelijkheid tot de zorgverlening te verstrekken, waarbij het wankele financiële
evenwicht van de verzekering behouden moest blijven; maar uiteindelijk verdoezel-
den deze maatregelen enigszins de grondbeginselen.

Deze beginselen steunen op een dubbele solidariteit: de sociale of verticale solidari-
teit, die een sociaaleconomische herverdeling regelt tussen de hoge inkomens en de
bescheiden inkomens, en de horizontale solidariteit tussen gezonde mensen en zie-
ken, die zo goed en zo kwaad als het gaat, voor zieken de levensstandaard moet
behouden die ze hadden vooraleer ze ziek werden.

Beide functies van solidariteit moeten worden vervuld, respectievelijk op het ogen-
blik van de onderwerping aan de verzekering en op het ogenblik van de toekenning
van de prestaties; deze twee luiken kaarten we nu aan.

1. ONDERWERPING AAN DE VERZEKERING VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

De onderwerping zou met andere woorden het principe van de verticale solidariteit
moeten toepassen: herverdeling als gevolg van het feit dat de onderworpenen bij-
dragen naargelang van hun inkomsten en niet volgens de risico’s die ze lopen. Dat
komt hierop neer dat degenen die een hoog inkomen hebben, ook de hoogste bij-
drage leveren tot de financiering van de verzekering, hoewel zij gemiddeld minder
vaak ziek zijn dan diegenen die een bescheiden inkomen hebben. We kijken na of
de regels van de onderwerping deze principes naleven.
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Momenteel wordt de onderwerping aan de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging gerealiseerd op drie verschillende manieren, die zeer ongelijk in deze grond-
beginselen geïmpliceerd zijn:
� de verzekerden zijn of waren aanwezig op de arbeidsmarkt en zij betalen reële of

fictieve individuele sociale bijdragen, gebaseerd op het loon of soms op het ver-
vangingsinkomen; deze verzekerden bezitten rechtstreekse individuele rechten;

� de verzekerden verblijven in België, wat door de inschrijving van de ingezetene in
het Rijksregister wordt bevestigd, en zij betalen een forfaitaire bijdrage of geen
bijdrage, op basis van een onderzoek van de inkomsten; deze verzekerden bezit-
ten rechtstreekse persoonlijke rechten;

� een volwassene is gehuwd met of woont samen met een rechthebbende uit een
van beide, hoger genoemde categorieën; deze echtgenoot/samenwonende is in
dat geval gratis onderworpen op voorwaarde dat hij geen of weinig beroeps-
inkomsten of geen vervangingsinkomen heeft; deze verzekerden bezitten afgelei-
de rechten (door het huwelijk of het samenwonen).

We bestuderen deze drie categorieën van rechthebbenden meer in detail.

1.1. GERECHTIGDEN OP RECHTSTREEKSE INDIVIDUELE RECHTEN VERWORVEN OP
BASIS VAN AANWEZIGHEID OP DE ARBEIDSMARKT
Deze onderworpenen, die als loontrekkende, zelfstandige of ambtenaar hun rechten
verwerven door hun aanwezigheid op de arbeidsmarkt, vormen de overgrote meer-
derheid van de verzekerden.

Ze kunnen in twee subcategorieën worden onderverdeeld: de primaire uitkerings-
gerechtigden (PUG), die in voorkomend geval recht hebben op arbeidsongeschikt-
heids- of invaliditeitsuitkeringen, en de niet-uitkeringsgerechtigden (11). 
Beide subcategorieën hebben recht op de prestaties van de verzekering voor
geneeskundige verzorging.

Hun relatie met de arbeidsmarkt kan op verschillende manieren worden voorge-
steld:

� ze voeren momenteel een officiële beroepsactiviteit uit en ontvangen daarvoor
een loon, waarop sociale bijdragen worden geheven en gesolidariseerd:
- werknemers en overheidspersoneel betalen een globale bijdrage op heel hun

loon; het gedeelte dat aan de verzekering voor geneeskundige verzorging is
voorbehouden, bedraagt 7,35% van dit loon; dit percentage verwijst naar de
situatie die aan de algemene bijdrage-inning voorafging, en naar wat het over-
heidspersoneel nog steeds betaalt;

(11) Voornamelijk het overheidspersoneel, de sportlui, de studenten, de geestelijkheid.
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- zelfstandigen betalen bijdragen op hun inkomsten, maar op een complexere en
minder rechtvaardige manier, aangezien de bijdragevoeten per netto-inkomens-
schijf worden bepaald en boven een bepaald plafond hun inkomsten niet meer
aan bijdragen onderworpen zijn.

� ze waren tewerkgesteld en hebben bijdragen betaald, maar hebben tijdelijk recht op
een vervangingsinkomen. Deze gerechtigden blijven verzekerd, omdat deze periodes
gelijkgesteld zijn met effectieve arbeidsperiodes. Deze vervangingsinkomens zijn niet
onderworpen aan bijdrageheffingen. Het gaat om de volgende situaties:
- primaire arbeidsongeschiktheid;
- invaliditeit;
- zwangerschapsverlof;
- vaderschapsverlof (gedeeltelijk);
- geregistreerde werkloosheid (waartoe ook de jongeren in wachttijd behoren);
- loopbaanonderbreking/tijdskrediet;
- specifieke verloven (ouderschapsverlof, medische verzorging, palliatieve zor-

gen, opvangverlof);
- arbeidsongevallen en beroepsziekten;
- brugpensioen (opgelet: voor conventioneel brugpensioen hebben de bijdragen

geheven op het supplement dat door de werkgever wordt gestort, betrekking op
de werkloosheid en het wettelijk pensioen, maar niet op de gezondheidszorg).

� ze waren tewerkgesteld en hebben bijdragen betaald, maar hebben definitief
recht op een vervangingsinkomen, hun rustpensioen. Sinds 1980 wordt voor de
verzekering voor geneeskundige verzorging een sociale bijdrage geïnd. In het
begin bedroeg deze 2,18%, sinds 1 januari 1992 bedraagt ze 3,55%. Ze wordt
geheven op de pensioenen en andere aanvullende voordelen, voor zover deze
pensioenen en aanvullende voordelen door deze heffing niet minder bedragen
dan 1.137,08 EUR per maand voor gepensioneerden zonder persoon ten laste of
1.347,61 EUR per maand voor gepensioneerden met een persoon ten laste (2007).
Dat betekent dat het feit dat een gerechtigde een persoon ten laste heeft, het te
betalen bijdragebedrag vermindert. Deze gezinsmodulering van de bijdrage is des
te meer aanvechtbaar daar de persoon “ten laste” reeds gratis aan de verzekering
voor geneeskundige verzorging is onderworpen en de gepensioneerde rechtheb-
bende, om diezelfde reden, reeds van een aanzienlijke verhoging van zijn pen-
sioen (gezinstarief) (12) geniet.

(12) In de pensioenen van het overheidspersoneel is er geen gezinstarief.
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1.2. RECHTHEBBENDEN OP RECHTSTREEKSE PERSOONLIJKE RECHTEN VERWORVEN OP
BASIS VAN HUN INSCHRIJVING IN HET RIJKSREGISTER (13)
Een tweede categorie onderworpenen aan de verzekering voor geneeskundige ver-
zorging heeft persoonlijke rechten verworven op basis van inschrijving in het Rijks-
register. Dit zijn de IRR-verzekerden. Deze onderwerping wordt het vaakst gebruikt
wanneer de andere wijzen van toegang tot de verzekering voor geneeskundige ver-
zorging niet beschikbaar zijn, dat wil zeggen, wanneer de onderworpene is aange-
sloten noch op basis van zijn aanwezigheid, nu of in het verleden, op de arbeids-
markt, noch als persoon ten laste van een rechthebbende. Deze bepaling werd in
1997 ingevoerd met een koninklijk besluit.

We keren even terug in de tijd. Vanaf 1969 bestond er een categorie, de zogenaam-
de “Niet-beschermde personen” (NBP), die zich persoonlijk konden aansluiten bij
de verzekering voor geneeskundige verzorging. Bij deze NBP’s waren er ook heel
wat gescheiden vrouwen die zich dus persoonlijk konden verzekeren, zonder dat ze
hiertoe verplicht waren. Momenteel moeten zij zich dus als “IRR” inschrijven. Uit de
situatie van gescheiden vrouwen, die vroeger gratis verzekerd waren als “persoon
ten laste” van hun echtgenoot/partner in samenwonend verband, blijkt hoe onge-
past een recht is dat van het huwelijk of samenwonen is afgeleid. Vanaf de echt-
scheiding of het einde van het samenwonen moeten deze vrouwen persoonlijk stap-
pen ondernemen en eventueel bijdragen tot de verzekering op basis van hun eigen
inkomen, terwijl hun ex-echtgenoot/ex-samenwonende partner zijn individuele of
persoonlijke rechten blijft behouden en nogmaals gratis onderwerping kan beko-
men voor een andere volwassene “te zijner laste”, die dan zelf geen enkele formali-
teit hoeft te vervullen (14) en voor wie de kosten voor de onderwerping door alle
verzekerden worden gedragen.

(13) Tijdens mijn toespraak op de studiedag van 15 december 2008 had ik gezegd dat de IRR-onder-
werping “residueel” was, maar aangezien Dirk Marcelis deze uiteenzetting betwist en dit punt heeft
verbeterd, heb ik het hier niet hernomen, wat zijn tekst in een verkeerd daglicht plaatst. Mijn excu-
ses hiervoor.
(14) In dit verband zou ik een passage willen aanhalen uit een arrest van het Frans Hof van Cassatie,
dat aanstoot nam aan de onwaardigheid van een dergelijke situatie. In 1998 had dit Hof immers het
beroep verworpen van een echtgenoot die de echtscheiding aanvroeg wegens beëindiging van het
gemeenschappelijk leven. Deze echtgenoot beweerde dat hij de vrijwillige ziekteverzekering van zijn
ex-vrouw niet kon betalen. “De echtscheiding,” zo schrijft het Hof, “leidt voor de echtgenote tot het
verlies van elke vorm van sociale dekking, daar waar zij, als gehuwde vrouw, rechthebbende zou
blijven via haar man. Daarom moet de echtscheiding worden beschouwd als een situatie die voor
haar uitzonderlijk ernstige gevolgen met zich meebrengt.” De beoordelaar van het vonnis verklaart
nader: “In deze veronderstelling kan het voor de rechter over de feiten verstandig lijken om de
echtscheiding […] uit te stellen tot het ogenblik waarop de eisende echtgenoot in staat zal zijn om
zijn verplichtingen na te komen, opdat hij de geldelijke gevolgen van zijn eigen tekortkomingen
niet met een zekere lichtvaardigheid op de gemeenschap kan afschuiven, noch zijn echtgenote
ertoe kan verplichten, en haar kan vernederen, om voor haar eigen aansluiting bij een persoonlij-
ke verzekering de hulp van een overheids- of privémaatschappij in te roepen.” 
Dit Franse arrest zou bij ons perfect kunnen worden toegepast voor gescheiden vrouwen die vroeger
als NBP geregistreerd stonden, maar nu als IRR.
Lanquetin, Marie-Thérèse, Allouache, Anissa, Kerschen, Nicole en Letablier, Marie-Thérèse, Individu-
alisation et familialisation des droits en matière de protection sociale et droits fondamentaux en
Europe, studiedossier nr. 49, Caisse Nationale des Allocations Familiales, Parijs, p. 143, nota 470, 2003.
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Dit koninklijk besluit van 1997 heeft nochtans een ruimere draagwijdte. Dankzij dit
besluit konden verschillende categorieën van personen die gratis recht hadden op
zorgverlening maar in het kader van de bijstand, naar het algemene verzekerings-
stelsel worden verschoven. Tot de categorieën van personen wier medische kosten
door een OCMW werden gedekt, behoorden ook de bestaansminimumgerechtigden
(nu leefloongerechtigden), de bijstandsgerechtigden, of nog de GIB-gerechtigden
(nu IGO). Deze nieuwe wetgeving heeft met andere woorden het toepassingsgebied
van de verplichte onderwerping aan de verzekering uitgebreid.

Het aantal sociaal verzekerden “IRR” is sinds 1997 aanzienlijk gestegen, zoals blijkt
uit de onderstaande grafiek.

FIGUUR 1: EVOLUTIE VAN HET AANTAL RECHTHEBBENDEN, NBP EN VERVOLGENS IRR (MET INBE-
GRIP VAN PERSONEN TEN LASTE), 1990-2006

Bron: Vademecum, FOD Sociale Zekerheid.

Deze IRR-geaffilieerden betalen een bijdrage naargelang van hun inkomen. Het
bedrag van deze bijdrage wordt met andere woorden bepaald door een effectief
(15) of fictief (16) inkomensonderzoek. Dit onderzoek is zeer summier, zowel voor

(15) Op basis van de belastingaangifte.
(16) Alle bijstands- of uitkeringsgerechtigden onder inkomensvoorwaarden zijn automatisch vrijgesteld
van bijdragebetaling.
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de hoge inkomens als voor de bescheiden inkomens. In de overgrote meerderheid
van de gevallen, dat wil zeggen voor ongeveer 93,5% van de IRR, leidt het onder-
zoek tot vrijstelling van bijdragebetaling. Slechts zo’n 6,5% van de IRR moet een bij-
drage betalen.

Degenen met hoge inkomens, dat wil zeggen 4% van alle IRR, betalen een zoge-
noemde volledige bijdrage, die momenteel ongeveer 601 EUR per trimester (hetzij
2.404 EUR per jaar) bedraagt voor brutojaarinkomens die meer dan 30.820 EUR
bedragen (of meer, indien persoon ten laste). Deze bijdrage is forfaitair en dus niet
proportioneel ten opzichte van het totale inkomen. Deze IRR worden in zekere zin
beschouwd als onderworpenen aan het stelsel van zelfstandigen en vrije beroepen.
Hiertoe behoren wellicht ook bestuurders van ondernemingen en renteniers, maar
tevens ministers, parlementsleden en andere openbare mandatarissen wier staats-
inkomsten perfect gekend zijn en aan dezelfde bijdragen onderworpen zouden moe-
ten zijn als het overheidspersoneel, hetzij 7,35% van hun loon zonder plafond.

De tweede groep die bijdrageplichtig is, vertegenwoordigt 1,1% van alle IRR.
Gerechtigden met een jaarinkomen dat ligt tussen het vorige bedrag (30.820
EUR/jaar) en het bedrag dat recht geeft op preferentiële vergoedingen en gezond-
heidszorg (RVV-statuut) (17), betalen een forfaitaire bijdrage van ongeveer 300 EUR
per trimester (hetzij 1.200 EUR per jaar).

De derde groep bijdragebetalers is goed voor 1,4% van alle IRR; deze gerechtigden
hebben een inkomen dat ligt tussen datgene dat recht geeft op een preferentiële
vergoeding (RVV-statuut) en de verschillende bijstandsinkomens (leefloon); zij beta-
len een bijdrage van ongeveer 51 EUR per trimester (hetzij 204 EUR per jaar).

Deze nieuwe wetgeving heeft dus een gezinsmodulering van de bijdrage goedge-
keurd: de bijdrage wordt immers onrechtstreeks verlaagd indien de gerechtigde ten
minste één persoon ten laste heeft. Als hij alleenstaande is, betaalt hij de volledige
bijdrage zodra zijn inkomen meer dan 30.820 EUR per jaar bedraagt, maar als hij een
persoon ten laste heeft, betaalt hij deze volledige bijdrage pas wanneer zijn inko-
men meer dan 33.257 EUR per jaar bedraagt. De persoon ten laste geeft hem een
soort van bijdragefranchise voor meer dan 2.707 EUR per jaar), terwijl deze persoon
ten laste reeds gratis is geaffilieerd bij de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging. Deze bepaling leidt met andere woorden tot een nieuwe indirecte discrimina-
tie tussen mannen en vrouwen, aangezien de overgrote meerderheid van de bijdrage-
gerechtigden met een persoon ten laste mannen zijn.

Als we de voorwaarden voor onderwerping van deze drie IRR-categorieën vergelij-
ken met die van de werkende personen, dan springt de discrepantie in het oog: de
bijdragen die werknemers en overheidspersoneel betalen, is een percentage van

(17) Zie verder: RVV-statuut, [jaarinkomen lager dan 14.624 EUR (of meer indien persoon ten laste)].
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hun totale loon en zij hebben uiteraard geen recht op een bijdragevermindering als
ze een persoon ten laste hebben (18). We stellen dan ook vast dat de recentste
bepalingen in deze tak van de sociale zekerheid de klemtoon leggen op het “familia-
listische” karakter van de onderwerping (deze bijdragekorting doet zich voor als een
recht dat is afgeleid van het huwelijk of het samenwonen), wat weliswaar door
richtlijn 79/7 EEG verboden is, terwijl de sociale en politieke overheden meestal
beweren dat de afgeleide rechten spontaan uitsterven.

De grootste IRR-groep, namelijk 93,5%, is gratis aangesloten. Het gaat hier om perso-
nen wier jaarinkomen hoogstens gelijk is aan 12 keer het leefloon, en om andere
gerechtigden op een bijstandsinkomen of begunstigden van maatschappelijke
dienstverlening (19).

1.3. RECHTHEBBENDEN OP AFGELEIDE RECHTEN DOOR HUWELIJK OF SAMENWONEN
De derde categorie van onderworpenen van de verzekering voor geneeskundige
verzorging omvat die personen die ten laste zijn (geweest) van een gerechtigde uit
een van de hoger genoemde gerechtigden, dat wil zeggen van een gerechtigde op
rechtstreekse individuele rechten (arbeidsmarkt) of gerechtigden op persoonlijke
rechten (IRR).

1.3.1. Personen die momenteel ten laste zijn van iemand die rechtstreekse of per-
soonlijke rechten bezit
Personen die momenteel ten laste zijn van iemand die rechtstreekse of persoonlijke
rechten bezit, kunnen in twee groepen worden opgesplitst: personen die ten laste
zijn doordat ze met deze gerechtigde een bloedverwantschapsband hebben (dat wil
zeggen afstammelingen en ascendenten (20)) en personen die ten laste zijn doordat
ze met deze gerechtigde een aanverwantschapsband hebben (huwelijk) of met hem
samenwonen (levenspartner).

Deze uiteenzetting heeft uitsluitend betrekking op de tweede groep, bestaande uit
de echtgenoten en levenspartners van de hoger genoemde gerechtigden. Een
gerechtigde kan slechts één echtgenoot of levenspartner ten laste hebben en kan
geen levenspartner ten laste hebben indien hij elders een echtgenoot heeft die zelf
gerechtigde is.

(18) Behalve in het geval van bijdragen op de hogere pensioenschijven.
(19) We merken hierbij op dat er bij de IRR personen kunnen zitten die door hun gezondheidstoe-
stand erkend werden als zijnde niet in staat om winstgevende arbeid te verrichten. Ze kunnen hun
recht niet op een andere manier openen, noch als persoon ten laste van een gerechtigde, noch als
gehandicapte.
(20) De afstammelingen, met andere woorden de kinderen, kunnen vóór een bepaalde leeftijd de
arbeidsmarkt niet betreden en zijn uiteraard ook ten laste van hun ouders. We vermelden dit geval
niet in de discussies over de afgeleide rechten.
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Deze personen ten laste hoeven geen enkele bijdrage te betalen; ze zijn gratis onder-
worpen. De enige voorwaarde die wordt gesteld om als persoon “ten laste” te kun-
nen worden beschouwd, is dat deze persoon niet over een beroeps- of sociaal inko-
men mag beschikken dat (in 2007) hoger ligt dan 8.099,72 EUR per jaar, hetzij 675
EUR per maand (ongeveer 27.229 BEF).

Dit plafond ligt vrij hoog in vergelijking met het loon van een gehuwde vrouw die
deeltijds werkt en sociale bijdragen betaalt op heel haar loon. Het leidt tot verwar-
ring die kan worden beschouwd als een stimulans om deeltijds en vooral in het
zwart te gaan werken.

Om als “persoon ten laste” te kunnen worden beschouwd, worden alleen de aan de
arbeidsmarkt gelinkte inkomens in rekening genomen. Worden dus niet in aanmer-
king genomen:
� roerende en onroerende inkomsten van de persoon “ten laste”;
� het fictieve inkomen dat hem (eventueel) wordt toegekend in toepassing van het

huwelijksquotiënt.

Om al deze redenen wordt de onderwerping die gratis aan een persoon “ten laste”
wordt toegekend, beschouwd als een “werkloosheidsval” voor vrouwen die gehuwd
zijn met of levenspartner zijn van een gerechtigde. Waarom zou een gehuwde of
samenwonende vrouw immers de moeite nemen om te gaan werken als ze, door niet
te gaan werken, reeds over het meest onmisbare en dringendste van alle socialezeker-
heidsrechten, namelijk het recht op geneeskundige verzorging, beschikt?

Tijdens het interbellum, ten tijde van de vrije sociale verzekeringen, betaalde een
gerechtigde een volledige forfaitaire bijdrage voor zichzelf en nog een voor zijn
echtgenote en voor elk van zijn kinderen ouder dan 14; voor de jongere kinderen en
ascendenten ten laste betaalde hij verlaagde bijdragen. Vanaf 1945 werden de bijdra-
gen percentsgewijs afgehouden van het loon van de onderworpene (21) en de pres-
taties waren verschuldigd aan de leden van zijn familie die te zijner laste waren en
onder zijn dak woonden. Dit familierecht, dat gratis werd toegekend, heeft wellicht
een aanzienlijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de verzekering voor
geneeskundige verzorging mogelijk gemaakt. Nu echter heeft het tot gevolg dat een
aantal gehuwde/samenwonende vrouwen zich niet op de arbeidsmarkt integreren,
wat hen afhankelijk maakt van hun relatie met een echtgenoot/levenspartner die
gerechtigd is. Iedereen weet dat deze relatie kwetsbaarder is geworden en dat
gescheiden thuisblijvende vrouwen, vanuit het standpunt van de sociale zekerheid,
de eersten zijn die “ervoor opdraaien”.

(21) De staat betaalde een bijdrage voor de werklozen; invaliden en gepensioneerden betaalden zelf
bijdragen.
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Hierbij beklemtonen we nog dat de volwassene die ten laste is van zijn
echtgenoot/levenspartner, niet noodzakelijk kinderen heeft. Dit afgeleide recht, dat
vaak wordt voorgesteld als een familialistische bepaling, die dus gunstig is voor het
gezin, is in de eerste plaats een prerogatief (de verzekering van de partner niet hoe-
ven te betalen) bestemd voor een gerechtigde – bijna altijd een man – wiens per-
soon “ten laste” bijna altijd een vrouw is. Deze bepaling is dus veel eerder patriar-
chaal dan familialistisch.

Ondanks de alsmaar stijgende werkzaamheidsgraad van vrouwen, waren er in 2006
alleen al in de werknemersregeling nog 733.340 volwassenen die gratis bij de verze-
kering voor geneeskundige verzorging waren aangesloten op basis van dit afgeleide
recht van de echtgenoot of levenspartner (22). Voor dat jaar kunnen de verschillen-
de types van gerechtigden in de algemene regeling die een echtgenoot/levenspartner
ten laste hebben, op de volgende manier worden opgesplitst: 
� 7,8% van de beroepsbevolking (23) + echtgenoot/partner, hetzij 324.123 perso-

nen ten laste;
� 12,8% van de invaliden + echtgenoot/partner, hetzij 27.041 personen ten laste;
� 5,4% van de personen met een handicap + echtgenoot/partner, hetzij 3.817 perso-

nen ten laste;
� 28,5% van de gepensioneerden + echtgenoot/partner, hetzij 355.906 personen ten laste;
� 0,6% van de overlevenden en wezen + echtgenoot/partner, hetzij 2.485 personen ten laste;
� 11,5% van de IRR-verzekerden + echtgenoot/partner, hetzij 19.968 personen ten laste.

We wijzen er hierbij op dat de afgeleide rechten kunnen worden samengenomen en
een “sneeuwbaleffect” kunnen hebben. Dat betekent dat de echtgenoten/levens-
partners die ten laste (24) zijn van een werkloze, arbeidsongeschikte, gepensioneer-
de of gehandicapte gerechtigde, niet alleen van gratis onderwerping aan de verzeke-
ring voor geneeskundige verzorging genieten, maar deze gerechtigde ook nog eens
de kans bieden om een verhoging van zijn vergoeding, pensioen of uitkering te
bekomen. Personen ten laste stapelen zo redenen op om zich geheel of gedeeltelijk
uit de arbeidsmarkt terug te trekken.

Een voorbeeld: iemand die pas invalide is (na 1/01/2007), trekt ten hoogste:
� 76,33 EUR per dag als hij een persoon ten laste heeft. Deze persoon is gratis bij de

verzekering aangesloten;
� 62,24 EUR per dag indien hij alleenstaande is, wat een verschil maakt van 14,09

EUR per dag of ± 422 EUR per maand ten opzichte van de vorige gerechtigde;

(22) Bron: RIZIV, II. Werknemersregeling, C. Statistieken, 2. Geneeskundige verzorging, p. 135.
(23) Dat wil zeggen, de tewerkgestelde werknemers of gelijkgestelden, de volledig uitkeringsgerech-
tigde (al dan niet werkzoekende) werklozen, de bruggepensioneerden, ...
(24) Nota bene: het inkomensplafond waaronder iemand wordt beschouwd als zijnde “ten laste” is
niet voor elk van deze takken hetzelfde.
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� 46,97 EUR per dag indien hij samenwoont, wat een verschil maakt van 29,36 EUR
per dag (of ongeveer 880 EUR per maand) ten opzichte van diegene met een per-
soon ten laste of 15,27 EUR per dag (of ongeveer 458 EUR per maand) ten opzich-
te van de alleenstaande.

Invaliden betalen geen bijdragen omdat ze zich niet in een “met arbeidstijd gelijkge-
stelde periode” bevinden.

1.3.2. Personen die ten laste zijn geweest van iemand die rechtstreekse of persoonlij-
ke rechten bezit
Het feit dat iemand ten laste is geweest van een gerechtigde en van die persoon
momenteel gescheiden is (25) of hem overleeft, brengt nieuwe rechten met zich
mee die afgeleid blijven van het voorafgaande huwelijk.

In geval van echtscheiding kunnen twee gevallen zich voordoen:
� vóór de leeftijd van 65 jaar: personen die gehuwd waren en ten laste waren van

een gerechtigde, moeten zich persoonlijk, als IRR, aansluiten of moeten recht-
streekse rechten verwerven op basis van integratie op de arbeidsmarkt;

� vanaf 65 jaar: personen die gehuwd waren met en ten laste waren van een gerech-
tigde en een echtscheidingspensioen krijgen, (26) worden uit dezelfde hoofde als
de andere pensioengerechtigden aan de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging onderworpen. Overschrijdt dit pensioen een bepaald plafond, dan wordt
eventueel een bijdrage voor gezondheidszorg afgehouden, onder dezelfde voor-
waarden als voor de andere pensioentypes (zie hierboven).

Momenteel is de situatie anders voor personen die niet langer samenwonen. De
levenspartner die ten laste was van een gerechtigde, heeft geen enkel recht meer en
zal zich als IRR bij de verzekering voor geneeskundige verzorging moeten aansluiten
of proberen zich op de arbeidsmarkt te integreren.

Sinds de goedkeuring van de recente wet ter hervorming van de echtscheidings-
procedure, worden de alimentatievorderingen (27) die eventueel door de ex-echtge-
noot of ex-partner verschuldigd zijn, beperkt in de tijd. Ze openen in ieder geval

(25) Momenteel leidt het verbreken van het samenwonen niet tot afgeleide rechten zoals het echt-
scheidingspensioen of het overlevingspensioen.
(26) Mag niet worden verward met alimentatiegeld. Het pensioen van een gescheiden vrouw wordt
berekend op basis van het rustpensioen van de ex-echtgenoot, zonder diens rechten te verminderen,
en naar evenredigheid van het aantal huwelijksjaren. Worden van de berekening afgetrokken, de
jaren tijdens dewelke de gescheiden vrouw een beroepsactiviteit heeft uitgeoefend en dus niet “ten
laste” was, tenminste als het bedrag van deze jaren dat voor haar persoonlijke rustpensioen verschul-
digd wordt geacht, hoger ligt dan het bedrag dat van het echtscheidingspensioen afkomstig is.
(27) Het gaat om een rente die van geen enkel recht vergezeld gaat. Gescheiden vrouwen zouden
zich ervoor kunnen inspannen om de kosten voor de verloren sociale rechten in het bedrag van deze
rente te doen opnemen.
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geen enkel recht op het domein van de sociale zekerheid, maar niets verhindert de
schuldeiseres om in het bedrag van het verschuldigde alimentatiegeld de eventuele
kosten voor de aansluiting bij de verzekering voor geneeskundige verzorging te
laten opnemen.

Ook bij weduwschap kunnen zich twee situaties voordoen:
� weduwschap vóór de leeftijd van 45 jaar, ongeacht of er kinderen ten laste zijn,

(28);
� weduwschap na de leeftijd van 45 jaar. Op de uiteenlopende gevolgen hiervan

gaan we hier niet dieper in.

In beide gevallen hebben personen die door hun overleden echtgenoot een overle-
vingspensioen ontvangen (momenteel wordt alleen met het huwelijk rekening
gehouden), uit dien hoofde recht op de verzekering voor geneeskundige verzor-
ging. Net als de andere gepensioneerden dienen zij voor de verzekering voor
geneeskundige verzorging een bijdrage van 3,55% te betalen op hun pensioen dat
boven een bepaalde drempel ligt. In 2007 bedroeg die drempel 1.137,08 EUR per
maand voor gepensioneerden zonder persoon ten laste of 1.347,61 EUR per maand
voor gepensioneerden met personen ten laste. Ook hier is dus sprake van gezins-
modulering van de sociale bijdrage, waar wij bezwaar tegen aantekenen, aangezien
iedere persoon die “ten laste” is van deze gerechtigde, reeds gratis geniet van de
onderwerping aan de verzekering voor geneeskundige verzorging.

Ook hier stellen we vast dat afgeleide rechten worden gecumuleerd: het overlevings-
pensioen is afgeleid van de overleden echtgenoot; de persoon die recht heeft op het
overlevingspensioen, is vaak gratis onderworpen aan de verzekering voor genees-
kundige verzorging; indien deze gerechtigde een bijdrage moet betalen, geniet hij
soms van een gezinsmodulering voor zijn bijdrage; de personen die hij ten laste
heeft ten slotte, zijn gratis onderworpen (29).

Om dit eerste gedeelte af te sluiten vonden we het nuttig om de vereisten die het
arbeidsrecht en de sociale zekerheid terecht aan de gerechtigden op rechtstreekse
individuele rechten opleggen, te vergelijken met de onvoorwaardelijke inschikke-
lijkheid waarmee personen “ten laste” gratis worden onderworpen.

Enkele voorbeelden ter vergelijking:
� gerechtigden op rechtstreekse rechten wier beroepsactiviteit op jaarbasis niet een

bepaald bijdrageniveau oplevert, moeten deze bijdragen aanvullen door een per-
soonlijke bijdrage te storten. Voor een volwassene ouder dan 21 moet de minima-
le jaarwaarde van de inkomsten waarop de bijdragen gebaseerd zijn, overeenstem-
men met minstens vier keer het gewaarborgd minimummaandinkomen (hetzij, in
2008, 4 X 1.387,49 EUR);

(28) Er zijn voorwaarden met betrekking tot de leeftijd, de duur van het huwelijk, het aantal kinde-
ren ten laste ... of nog, een handicap.
(29) In de meeste gevallen zijn deze personen de kinderen die altijd gratis verzekerd zijn.
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� in sommige omstandigheden die als “interessant” worden bestempeld (bv. onbe-
taald verlof, voorlopige hechtenis, …) kan een gerechtigde gedurende een beperk-
te periode genieten van een “voortgezette verzekering”; tijdens deze periode
dient hij dan maandelijks een forfaitaire bijdrage te betalen die, voor een volwas-
sene ouder dan 21 jaar, 36,75 EUR bedraagt;

� gepensioneerden wier pensioen overeenstemt met een beroepsloopbaan die min-
der bedraagt dan een derde van een volledige loopbaan, dienen een persoonlijke
aanvullende bijdrage te betalen van 18,86 EUR per trimester, indien er geen per-
soon ten laste is, maar ze betalen 28,33 EUR als er wel een persoon ten laste is,
wat neerkomt op een verhoging van de bijdrage met 9,47 EUR per persoon ten
laste. Het gaat hier om een heel klein aantal gevallen, maar deze verhogingsbepa-
ling sluit beter aan bij de filosofie van de sociale verzekeringen dan de gevallen
waarbij gerechtigden met een persoon ten laste minder bijdragen moeten betalen,
zoals we hogerop reeds vermeldden.

1.4. GEDEELTELIJKE CONCLUSIES
Zoals we al vermeldden, moet verticale sociale solidariteit in het kader van de
onderwerping tot uiting komen. Dat betekent meer bepaald dat onderworpenen
met een hoog inkomen zouden moeten bijdragen tot de financiering van de verzeke-
ring, voor een bedrag dat aanzienlijk hoger ligt dan de gemiddelde kosten van de uit-
gaven per verzekerde.

Welnu, op dit ogenblik kunnen we niet langer nagaan of deze solidariteit effectief voor
alle onderworpenen wordt gerealiseerd. Een teveel aan interferenties leidt tot verwarring.

Deze solidariteit blijft duidelijk in het principe van de individuele bijdrage van de werkne-
mers wanneer hun loon volledig wordt aangegeven, en bij het overheidspersoneel. Hun
bijdragen zijn geïndividualiseerd en hebben betrekking op heel hun loon.

Voor sommige gehuwde/samenwonende gerechtigden daarentegen dekt deze bij-
drage de levenspartner gratis, daar waar voor andere gehuwde/samenwonende
gerechtigden de levenspartner voor zichzelf bijdraagt. Het huwelijk/samenwonen
opent bepaalde rechten voor sommige gerechtigden en opent er voor andere geen.
Om dezelfde prestaties te bekomen, betaalt een huishouden dat uit twee bijdrage-
betalers bestaat, proportioneel meer bijdragen dan een huishouden dat uit één bij-
dragebetaler en één persoon ten laste bestaat. Dit is een overduidelijk geval van dis-
criminatie tussen gehuwde/samenwonende personen, wat onrechtstreeks sekse-
discriminatie is, aangezien de overgrote meerderheid van diegenen die dit recht
voor hun partner gratis openen, mannen zijn. Beroepsarbeid van het tweede lid van
het huishouden doet de kosteloosheid van het voordeel en het afgeleide recht van
het huwelijk/samenwonen teniet.
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De analysemethodes voor verticale solidariteit zijn in het geval van aansluiting als
IRR ook verwarrend. De bijdragen van deze geaffilieerden met een hoog inkomen,
worden op dezelfde manier behandeld als die van de zelfstandigen/vrije beroepen:
ze zijn forfaitair en hebben geen betrekking op het volledige inkomen. In tegenstel-
ling tot de zelfstandigen kunnen deze gerechtigden echter wel rekenen op gezins-
modulering, wat het bedrag van de verschuldigde bijdrage verlaagt. Voor diegenen
tot slot die van staatsinkomsten genieten, kunnen we moeilijk toestaan dat ze niet
aan dezelfde sociale bijdrage (7,35%) op hun totale loon onderworpen zijn als het
overheidspersoneel.

Voor personen op actieve leeftijd kan de gratis onderwerping op basis van het sta-
tuut van “persoon ten laste” in verschillende opzichten worden aangevochten. Dit
statuut wordt toegekend zonder enige andere voorwaarde dan het huwelijk of
samenwonen met een gerechtigde en de totale of volledige uitsluiting van beroeps-
of sociale inkomsten. Het begrip “ten laste” fungeert als een vermoeden van geld-
gebrek terwijl er achter het “ten laste zijn” in werkelijkheid totaal andere realiteiten
kunnen schuilgaan:
� de echtgenote/samenwonende “blijft thuis”:

- zij heeft al dan niet een kind thuis (gehad);
- zij beschikt al dan niet over persoonlijke roerende of onroerende inkomsten;
- zij beschikt al dan niet over hulp voor gezinsarbeid en huiswerk;
- zij beschikt al dan niet (of weinig) over het voorrecht van het “huwelijksquotiënt”;
- zij beschikt al dan niet over een bijkomende vrije verzekering voor gezondheids-

zorg en hospitalisatie;
� de echtgenote/samenwonende verdient een klein, aangegeven beroepsinkomen

waarop sociale bijdragen worden geheven. Deze bijdragen gaan voor haar “verlo-
ren” indien zij gratis onderworpen blijft als een persoon “ten laste”; 

� de echtgenote/samenwonende verdient een beroepsinkomen in het zwart; de sti-
mulans om in het zwart te werken is des te groter daar deze niet-aangegeven
inkomsten ook aan de fiscaliteit ontsnappen en het huwelijksquotiënt derhalve
gevrijwaard blijft.

Voor gehuwde vrouwen of levenspartners wordt de inschakeling op de arbeids-
markt op die manier voortdurend belemmerd door redeneringen die uit een soort
van individualistische, sociale engineering voortvloeien en erin bestaan de kosten en
voordelen van de afgeleide rechten van het huwelijk/samenwonen te vergelijken
met die van beroepsarbeid. Uit deze redeneringen blijkt dat deze gehuwde/samen-
wonende vrouwen zich bij verticale sociale solidariteit niet persoonlijk betrokken
voelen en deze solidariteit alleen via iemand anders beleven.

Tot slot en in het bijzonder kunnen we stellen dat het behoud van afgeleide rechten
van het huwelijk of het samenwonen absoluut niet is aangepast aan de evolutie van
het arbeidsrecht en de sociale zekerheid. Sinds vele jaren kan met deze rechten, in
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de gebruikelijke omstandigheden, het probleem om beroepsleven en gezinsleven
op elkaar af te stemmen, op een aanvaardbare manier worden opgelost. Wij denken
meer bepaald aan:
� de mogelijkheid die jongeren hebben om zich als werkzoekende in te schrijven

zodra ze hun studies achter de rug hebben en op die manier recht verwerven op
rechtstreekse rechten nog vóór ze werk hebben gevonden;

� de talrijke “gelijkgestelde periodes” die de werknemers in het kader van hun
arbeidsovereenkomst, de kans bieden om op het werk afwezig te zijn zodat ze
hun verplichtingen in het gezinsleven (30) kunnen nakomen en tegelijkertijd hun
rechtstreekse socialezekerheidsrechten behouden. In België zijn het nu net die
bepalingen die solidariteit tot stand brengen tussen huishoudens met gezinslast en
huishoudens met weinig of geen gezinslast (31).

Sinds 1997 werd een nieuwe persoonlijke onderwerpingsbasis (IRR) gecreëerd. De
ex-echtgenoot die persoon ten laste was van een gerechtigde, moet in het geval van
een echtscheiding misschien op deze persoonlijke onderwerping aanspraak maken,
wat dan een straffend of vernederend effect heeft. Aangezien de inkomsten van de
gescheiden vrouw meestal lager liggen dan die waarover zij tijdens haar huwelijk
beschikte, is er geen enkele reden om tijdens het huwelijk/samenwonen geen per-
soonlijke affiliatie als IRR aan te vragen vanaf het ogenblik dat zij beslist om niet
naar de arbeidsmarkt te stappen of om deze te verlaten. 

In elk geval is het wenselijk om jonge vrouwen, zodra ze hun studies beëindigd heb-
ben, ertoe aan te zetten om persoonlijk hun verantwoordelijkheid in het actieve
leven op te nemen en hun eigen rechten te verwerven; ze kunnen best zelf aan de
sociale solidariteit meewerken en deze verantwoordelijkheid niet afschuiven op een
echtgenoot of partner, ongeacht hun sociale milieu.

Deze verticale sociale solidariteit, die we zojuist hebben geanalyseerd, houdt met
andere woorden in dat alle uitgaven die voor zieke verzekerden moeten worden
gedaan, over alle onderworpenen – mannen én vrouwen – worden verdeeld op een
zo rechtvaardig en zo sociaal mogelijke manier. Nu, voor de verzekering voor
geneeskundige verzorging bedroeg de gemiddelde kostprijs per (al dan niet zieke)
verzekerde in 2005 (32), 1.698,85 EUR.

(30) We brengen de voornaamste elementen in herinnering: zwangerschapsverlof, vaderschapsver-
lof, ouderschapsverlof, opvangverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof, loopbaanonder-
breking / tijdskrediet, … Verder biedt ook de sociale zekerheid nog mogelijkheden: voortgezette ver-
zekering (gezondheidszorg), uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die om familiale of sociale
redenen geen werk zoeken.
(31) Het is in België zelfs niet noodzakelijk om per grootgebracht kind fictieve loopbaan- of bijdrage-
periodes in te roepen, zoals in andere landen wel het geval is, want onze gelijkgestelde periodes
garanderen reeds deze rechten.
(32) Recentst beschikbare cijfers.
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Zelfs als we ervan uitgaan dat iedereen naargelang van zijn middelen tot de financie-
ring van de verzekering heeft bijgedragen, hoe moeten we dan de solidariteit tussen
gezonden en zieken zo rechtvaardig en zo sociaal mogelijk organiseren? Die vraag
wordt in het tweede gedeelte beantwoord.

2. INDIVIDUALISERING VAN RECHTEN EN TOEKENNING VAN DE PRESTATIES

In het eerste deel, dat aan verticale solidariteit was gewijd, hebben we heel wat dis-
torsies van dit principe vastgesteld. Dit tweede deel is gewijd aan de horizontale
solidariteit tussen gezonden en zieken. Horizontale solidariteit veronderstelt dat het
verzekeringsprincipe zo wordt toegepast dat de verzekerde die ziek is of wordt,
naar behoren wordt terugbetaald en door de ziekte niet verpaupert. Concreet bete-
kent dat dat hij ondanks zijn ziekte dezelfde levensstandaard zou moeten kunnen
behouden als toen hij gezond was.

In onze regeling blijft een gedeelte van de uitgaven voor gezondheidszorg echter
voor rekening van de zieke. Dit gedeelte kan absoluut uitgedrukt vrij groot zijn door
de ernst of frequentie van de zorgverlening, maar ook relatief gesproken kan dit aan-
deel groot zijn ten opzichte van het bescheiden inkomen van de zieke. Nadat de
politieke en sociale overheden hadden vastgesteld dat deze verzekerings- en
solidariteitsprincipes spaak liepen, keurden ze tal van maatregelen goed om de last van de
persoonlijke uitgaven van zieken te beperken. Hierna analyseren we de voornaamste
maatregelen die werden genomen om de persoonlijke uitgaven van zieken te beperken.

De verzekering voor geneeskundige verzorging functioneert op basis van de volledi-
ge of gedeeltelijke terugbetaling van de “aanvaardbare” uitgaven die door de verze-
kerde worden gedaan. Alleen die uitgaven zijn aanvaardbaar die overeenstemmen
met prestaties die in de verschillende nomenclaturen zijn opgenomen en door een
zorgverlener worden voorgeschreven. Het principe is heel eenvoudig: zonder voor-
schrift geen terugbetaling.

Daaruit vloeit voort dat een gedeelte van de courante uitgaven voor gezondheids-
zorg dus helemaal niet kan worden terugbetaald. In de meeste gevallen gaat het hier
om “geneesmiddelen zonder voorschrift”, zoals heel wat pijnstillers, siroop, zetpil-
len tegen koorts, vitaminen, druppels en sprays tegen verkoudheid en keelpijn, aspi-
rine, maar ook klein verzorgingsmateriaal zoals verband, thermometers, enz.

Deze niet-terugbetaalbare uitgaven wegen zwaar door in het budget van personen
die een zwakke gezondheid hebben en vaak verzorging nodig hebben, (33) maar
ook van grote gezinnen. Aangezien deze uitgaven niet tot de terugbetaalbare uitga-

(33) Waarbij vrouwen en verzekerden met een laag inkomen oververtegenwoordigd zijn.
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ven behoren, vallen ze buiten het toepassingsgebied van de horizontale sociale soli-
dariteit (tussen gezonden en zieken) en zitten dus niet vervat in de verschillende
maatregelen die de persoonlijke uitgaven voor gezondheidszorg draaglijker moeten
maken. Dit punt mogen we in de rest van de uiteenzetting niet uit het oog verliezen.

Onze analyse slaat alleen op de terugbetaalbare uitgaven. Deze aanvaardbare uitga-
ven worden echter zelden volledig terugbetaald. Wat doorgaans ten laste blijft van
de patiënt, is het persoonlijk aandeel of remgeld.

2.1. REMGELD EN TERUGBETALINGSTARIEF
Het remgeld of persoonlijk aandeel dat ten laste blijft van de verzekerde, wordt door
het terugbetalingstarief bepaald. Voor de gewone gerechtigden en de personen die
zij ten laste hebben, bedraagt het terugbetalingstarief voor huisbezoeken en medi-
sche consultaties in principe 75% van de honoraria die bij overeenkomst zijn toege-
staan. Het remgeld bedraagt dan 25% (34).

Maar deze algemene regel kent heel wat bijzondere bepalingen:

� het terugbetalingstarief ligt voor sommige verstrekkingen minder hoog: 
- 70% voor sommige consultaties bij de huisarts;
- 65% voor sommige huisbezoeken door de huisarts;
- 60% voor sommige consultaties bij een specialist;
� het terugbetalingstarief ligt hoger voor sommige praktijken die getrouwheid in de

hand werken:
- personen die kiezen voor de formule van het globaal medisch dossier (GMD) bij

een huisarts, krijgen een korting van 30% van het remgeldbedrag voor consulta-
ties bij deze huisarts (of zelfs voor diens huisbezoeken indien ze chronisch ziek
zijn of ouder zijn dan 75);

� het terugbetalingstarief bedraagt zelfs 100% (of juister gesteld, er hoeven geen
honoraria meer te worden betaald) voor alle medische en paramedische verstrek-
kingen die worden verricht in het kader van een wijkgezondheidscentrum dat
met het RIZIV een overeenkomst heeft afgesloten. Een dergelijk wijkgezondheids-
centrum stapt af van het systeem van betaling van de daad voor alle personen die
bij het huis een abonnement hebben genomen. Toetreding gebeurt individueel;

� voor geneesmiddelen hangt het terugbetalingstarief af van de categorie van het
geneesmiddel (categorie A, B, C, Cs of Cx) (35) en van het sociaal statuut (36) van
de begunstigde. Op dit complexe geval gaan we hier niet dieper in.

(34) Opgelet! Een hoger terugbetalingstarief betekent minder remgeld en, vice versa, een lager terug-
betalingstarief betekent meer remgeld. 
(35) Op basis van complexe criteria waarbij rekening wordt gehouden met de therapeutische nood-
zaak/het therapeutische nut en het sociale nut.
(36) Zie verderop.
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Behalve in het geval van de wijkgezondheidscentra wordt het terugbetalingstarief
van de verstrekking bepaald per verstrekking, met andere woorden per medische
prestatie en naargelang van de omstandigheden (thuis, in het ziekenhuis, in het dok-
terskabinet, ...) waarin deze prestatie wordt verricht. Dat verklaart waarom de fre-
quentie van de verstrekkingen in de persoonlijke kosten voor de zorgverlening zo’n
grote rol speelt.

Het remgeld wordt ook in procent van de kostprijs voor de verstrekking uitgedrukt.
Op een bescheiden budget zal het remgeld dan ook zwaarder doorwegen. We
nemen een concreet voorbeeld uit ons onderzoek waarin we de levensomstandighe-
den van vrouwen in een eenoudergezin vergelijken met die van moeders die van
een koppel deel uitmaken. Als we ons baseren op de gegevens van de Belgische
gezondheidsenquête, stellen we vast dat het globale bedrag van de uitgaven voor
gezondheidszorg dat zij voor eigen rekening moeten nemen, voor vrouwen in een-
oudergezinnen minder hoog ligt dan voor moeders die van een koppel deel uitma-
ken; het aandeel van deze uitgaven in het budget van hun huishouden is voor de
eerste groep daarentegen hoger dan voor de tweede. In 2001 was dit aandeel goed
voor 8,8% van het budget bij vrouwen in eenoudergezinnen en 5,6% van het budget
bij moeders die van een koppel deel uitmaken (37).

Het globale bedrag van het persoonlijke aandeel dat ten laste blijft van de patiënten,
ligt vrij hoog. In 2005 bedroeg het globale bedrag van het remgeld ten laste van de
zieken 1.517.860.007 EUR, hetzij gemiddeld ongeveer 146 EUR per (al dan niet
zieke) verzekerde. 

2.2. MAATREGELEN OM DE KOSTEN OF IMPACT VAN HET REMGELD TE BEPERKEN
Oorspronkelijk (38). wilde men met de invoering van het remgeld de overconsump-
tie in de gezondheidszorg tegengaan; nu lijkt dit remgeld voor een deel van de
bevolking een ware bedreiging te zijn voor de financiële toegankelijkheid tot de
gezondheidszorg. Uit studies over bestaansonzekerheid blijkt dat personen met een
bescheiden inkomen vaak van als noodzakelijk beschouwde zorgverlening afzien of
deze uitstellen. Ondanks de terugbetalingen door de verzekering wordt het aandeel
van de kosten voor gezondheidszorg dat ten laste blijft van de patiënt – het “gepriva-
tiseerde” gedeelte – op die manier klaarblijkelijk te groot.

Daarom leveren de politieke en sociale overheden al sinds enkele jaren inspannin-
gen om dit “geprivatiseerde” gedeelte van de uitgaven voor gezondheidszorg op een
selectieve manier te verkleinen. Eerst hebben ze categorieën van (al dan niet zieke)
verzekerden ingevoerd die over verondersteld bescheiden inkomens beschikken en

(37) Casman, M.-Th., Nibona, M. en Peemans-Poullet, H., Femmes monoparentales en Belgique,
coll. Pensées féministes, eds. Université des Femmes, Brussel, p. 196, 2006.
(38) De eis voor remgeld bestaat, in de ene of andere vorm, al sinds ten minste het begin van de 20e eeuw.
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als ze ziek zijn, hogere terugbetalingen krijgen. Sinds korte tijd zet de overheid zich ervoor
in om het globale uitgavenbedrag dat ten laste van de zieken blijft, te beperken.

Beslissen om te bepalen welke verzekerden moeten worden beschermd tegen te
grote uitgaven voor gezondheidszorg, doet op zich af aan de geloofwaardigheid van
het verzekeringsaspect van de sociale zekerheid. En hoewel de aansluiting op
“individuele” (39) basis gebeurt, wordt voor het toekennen van de prestaties naar
het “huishouden” gerefereerd. De meeste van deze maatregelen gaan immers
gepaard met beschouwingen die steunen op de samenstelling en/of inkomens van
het huishouden. Het verzekeringsprincipe zelf wordt hierdoor ontregeld, aangezien
een huishouden bestaande uit twee bijdrage betalende of gelijkgestelde gerechtig-
den – zelfs als beide gerechtigden ziek zijn – minder hoge terugbetalingen krijgt dan
een huishouden dat bestaat uit een bijdragen betalende of gelijkgestelde gerechtig-
de en een gerechtigde op afgeleide rechten, zelfs als zij minder ziek zijn. Deze veel-
vuldige verwijzingen naar de samenstelling of het inkomen van het huishouden ver-
storen met andere woorden de filosofie van de verzekering voor geneeskundige ver-
zorging, zowel wat de verticale sociale solidariteit betreft, als voor de horizontale
sociale solidariteit tussen gezonden en zieken. We nemen deze evolutie concreet
onder de loep.

2.2.1. Voordeligere terugbetalingen naargelang van de sociale categorie en het inko-
mensniveau van de verzekerden
Sinds 1963 wordt aan sommige categorieën van personen een terugbetalingstarief toege-
kend dat hoger ligt dan het algemene tarief. Deze bepaling, voorkeurregeling genoemd,
was oorspronkelijk slechts bestemd voor bepaalde verzekerden, de zogenaamde WIGW-
verzekerden, benaming die op hun sociaal statuut is gebaseerd (weduwnaars/weduwen,
invaliden, gepensioneerden, wezen). Maar om als WIGW in strikte zin te worden erkend,
dat wil zeggen om recht te hebben op een voorkeurregeling, mag de persoon in kwestie
slechts over een bescheiden inkomen beschikken. Dus wordt er een onderzoek gedaan
naar de inkomsten van het huishouden.

Sinds 1997 werd deze voorkeurregeling of verhoogde tegemoetkoming uitgebreid
tot andere categorieën van economisch zwakke personen. Deze categorieën werden
reeds aan een rechtstreeks of onrechtstreeks inkomensonderzoek van hun huishou-
den onderworpen, namelijk bij de toekenning van sociale uitkeringen of bijstands-
uitkeringen. Deze nieuwe rechthebbenden op de verhoogde verzekeringstegemoet-
koming (RVV) zijn vrij talrijk aangezien het gaat om:
� leefloongerechtigden of gerechtigden op een maatschappelijke toelage equivalent

aan het leefloon;

(39) Ondanks alle scheeftrekkingen die we hebben aangehaald, zijn er geen collectieve bijdragen
voor heel het gezin.
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� gerechtigden op het GIB, nu het IGO (inkomensgarantie voor ouderen);
� gerechtigden op een uitkering voor personen met een handicap;
� gerechtigden op verhoogde kinderbijslag;
� volledig werklozen die ouder zijn dan 50 en gezinshoofd zijn, ... 

In april 2007 tot slot werd de groep van deze economisch zwakken nogmaals uitgebreid,
met de invoering van het OMNIO-statuut. Voortaan kan de voorkeurregeling aan iedereen
worden toegekend, ook aan personen die actief en tewerkgesteld zijn, op voorwaarde dat
de inkomsten van het huishouden een bepaald plafond niet overschrijden. 

Dit plafond verschilt naargelang het gaat om een gerechtigde zonder persoon ten
laste of een gerechtigde met persoon ten laste. Momenteel kan iedereen wiens jaar-
inkomen lager ligt dan 14.337,94 EUR en die geen persoon ten laste heeft, of wiens
jaarinkomen lager ligt dan 16.992,27 EUR en wel een persoon ten laste heeft, van
het OMNIO-statuut genieten. De persoon ten laste telt dus voor 2.654,33 EUR per
jaar en geeft voor de gerechtigde aanleiding tot een verhoging van het plafond van
ongeveer 16%.

Wanneer de gerechtigde zich in de hoger genoemde omstandigheden bevindt,
genieten alle leden van zijn huishouden van een verhoogde tegemoetkoming aange-
zien hij dit recht opent voor alle personen die hij ten laste heeft. Hoeft het nog
gezegd dat een huishouden bestaande uit twee bijdragen betalende of gelijkgestelde
werknemers haast nooit onder het OMNIO-statuut valt, zelfs als er veel kinderen zijn
of regelmatig gebruik moet worden gemaakt van de gezondheidszorg?

Deze voorkeurregeling geldt voor medische en paramedische verstrekkingen en
voor terugbetaalbare geneesmiddelen.
Een kritische blik dringt zich vrij spontaan op. Het OMNIO-plafond ligt iets onder
het gewaarborgd minimumloon. Een voltijdse werknemer die het minimumloon
ontvangt, zal dus niet van deze voorkeurregeling kunnen genieten; indien deze
werknemer een echtgenote en kinderen ten laste heeft, genieten zij evenmin van
deze preferentiële vergoedingen. Deze maatregel, die bedoeld is om het gewicht
van de uitgaven voor gezondheidszorg te drukken voor personen met een laag inko-
men, bereikt dus jammer genoeg niet alle “arme werknemers”, die 5% van alle werk-
nemers vertegenwoordigen. Nu, deze arme werknemers dragen net zoals alle ande-
re werknemers bij voor de verzekering voor geneeskundige verzorging en dat voor
hun volledige loon.

Blijkbaar kwam het OMNIO-statuut ten goede aan heel wat vrouwen in eenouder-
gezinnen, maar meer nog aan werkloze vrouwen of vrouwen die deeltijds werken en/of
geen alimentatiegeld ontvangen. De meeste voltijds werkende vrouwen in eenouderge-
zinnen kunnen niet van het OMNIO-statuut genieten, noch voor zichzelf, noch voor
hun kind(eren), terwijl toch de lasten voor de opvoeding in hun huishouden zwaarder
doorwegen dan voor een huishouden waar de echtgenote thuisblijft.
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Deze maatregel is ontegenzeglijk sociaal, maar net zoals alle andere doelgerichte
maatregelen ontstaat hierdoor een kloof tussen verzekerden die met een vergelijkba-
re sociale realiteit kampen, die dan toch weer gunstiger is voor diegenen die het
minste “sociale inspanningen” hebben geleverd.

Ook het stimuleren van sociale spitstechnologie moet aan bod komen. Gehuwde
vrouwen/partners in het leven, deeltijdse werkneemsters moeten zich inspannen
om hun activiteit onder een bepaald bedrag te houden, zodat ze “ten laste” kunnen
blijven, op gevaar af dat hun echtgenoot/partner daardoor het OMNIO-statuut ver-
liest en de leden van hun gezin niet langer van de voorkeurregeling kunnen genie-
ten. Het gaat hier nogmaals om die gevallen waar het feit dat een officiële beroeps-
activiteit wordt uitgeoefend, rechten of voordelen doet verliezen die zonder die
activiteit verworven zouden zijn.

Tussen april 2007 en januari 2008 werd dit nieuwe OMNIO-statuut erkend voor
112.419 bijkomende verzekerden.

Op 30 juni 2007 waren er in totaal 1.225.334 rechthebbenden op een verhoogde
verzekeringstegemoetkoming (RVV), wat goed is voor ongeveer 13% van alle verze-
kerden. Dit percentage benadert dat waartoe enquêtes en onderzoeken in verband
met bestaansonzekerheid ook komen; zo kunnen de categorieën van personen met
een zeer bescheiden inkomen beter in beeld worden gebracht. Op die datum waren
in de algemene regeling de rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming als
volgt verspreid (40):

TABEL 1:

Deze voorkeurregeling verlicht zeer zeker de kosten van de uitgaven voor gezond-
heidszorg van personen met een bescheiden inkomen, maar ze houdt geen rekening
met het engagement van de onderworpenen in het solidariteitsproces (werk leveren 

(40) Bron: statistieken van ledentallen. Sociaal verzekerden, p. 3, 2007.
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Categorie van 
onderworpenen 

ac % van de categorie 

PUG  246.059  3,67%  
Invaliden  151.665  47,9%  

Gehandicapten  82.006  97,6%  
Weduwen  170.877  44,2%  

Wezen  1.693  95,6%  
Gepensioneerden  373.109  22,8%  

IRR  199.925  76,2%  



en bijdragen storten) en maakt evenmin een onderscheid tussen diegenen die vaak
of ernstig ziek zijn en diegenen die in goede gezondheid verkeren. Andere types van
maatregelen bleken noodzakelijk te zijn om in te spelen op de ongelijk verdeelde
kosten ten gevolge van ongelijkheden op het vlak van gezondheid.

2.2.2. Vaststellen van een bovengrens voor het remgeld naargelang van de omvang
van de uitgaven voor gezondheidszorg
Om die reden keurden de politieke en sociale overheden sinds de jaren negentig maatre-
gelen goed die meer bepaald frequente of omvangrijke zorgverlening beoogden.

Personen met een laag inkomen moeten gemiddeld vaker gebruik maken van
gezondheidszorg, maar we stellen ook vast dat de uitgaven voor gezondheidszorg
vanaf een bepaalde leeftijd (60 jaar) gemiddeld ook exponentieel toenemen en dat,
zowel voor personen met een laag inkomen als voor verzekerden die niet van een
voorkeurregeling genieten. De onderstaande grafiek bevat deze gegevens en illus-
treert de evolutie van de gemiddelde uitgaven per leeftijdsgroep, per geslacht en
per terugbetalingsstatuut (voorkeurregeling of niet).

FIGUUR 2: GEMIDDELDE JAARLIJKSE KOSTPRIJS IN EUR (2005)

Bron: RIZIV, Jaarverslag, 5e deel, statistische gegevens, pp. 95-96, 2007.
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Wat de niet van een voorkeurregeling genietende verzekerden betreft, constateren
we dat de evolutie van de uitgaven voor mannen en vrouwen nagenoeg dezelfde
curve volgt. De uitgaven van verzekerden mét een voorkeurregeling liggen daarente-
gen iets hoger dan die van verzekerden zonder voorkeurregeling, maar vertonen
een groeicurve in de vorm van een klok voor de leeftijdsgroepen tussen 20 en 60
jaar. Vanaf de leeftijd van 60 jaar stijgen de uitgaven echter haast parallel voor alle
categorieën van verzekerden, met een iets sterkere stijging voor de vrouwen uit
beide categorieën van terugbetalingstarief.

In deze paragraaf analyseren we dan ook de maatregelen die werden goedgekeurd
opdat de gerechtigden die regelmatig of ernstig ziek zijn, hierdoor niet in bestaans-
onzekerheid vervallen en opdat zij zo goed en zo kwaad als het gaat, de levensstan-
daard kunnen behouden die ze hadden vóór ze ziek werden. We moeten hier
nagaan op welke manier het solidariteitsprincipe tussen zieken en gezonden wordt
toegepast.

In 1993 werd een nieuwe bepaling goedgekeurd die de persoonlijke uitgaven die ten
laste blijven van de verzekerden, onder controle moet houden; deze sociale franchise of
fiscale franchise van het remgeld mag een bepaald bedrag niet overschrijden.

Wie op de sociale franchise aanspraak kon maken, werd bepaald op basis van het
sociaaleconomische statuut van de gerechtigde, alleenstaand of gezinshoofd: WIGW
met voorkeurregeling, bestaansminimumgerechtigden (nu leefloongerechtigden) of
GIB-gerechtigden (nu IGO), gerechtigden op uitkeringen voor gehandicapten, lang-
durig volledig uitkeringsgerechtigde werklozen met persoon ten laste, enz. Zodra
het totale bedrag van het remgeld voor het huishouden voor het lopende jaar meer
dan 15.000 BEF bedroeg, betaalde het ziekenfonds vanaf dan en tot het einde van
het jaar 100% van het remgeld terug.

Vanaf het begin werd gewezen op de onregelmatigheden in dit systeem, met name
in het geval van huishoudens bestaande uit werklozen of invaliden die geen toegang
hebben tot deze franchise, terwijl twee alleenstaande werklozen of invaliden er wel
recht op hebben.

De andere types van huishoudens konden in voorkomend geval genieten van een
fiscale franchise. Zij werden vrijgesteld van remgeld wanneer hun persoonlijk aan-
deel meer bedroeg dan een bedrag dat werd bepaald op basis van het inkomens-
niveau van hun huishouden. De overschrijding werd via belastingaftrek terugbetaald
en dus met een vertraging van ongeveer twee jaar. De huishoudens met de hoogste
inkomens moesten meer dan 50.000 BEF aan remgeld betalen vooraleer ze van
belastingvrijstelling konden genieten.
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In 2002 werd de reglementering over de franchise aangepast en omgezet in een
maatregel die “maximumfactuur” (MAF) werd genoemd en onderverdeeld is in
sociale MAF, MAF voor bescheiden inkomens en fiscale MAF. De eerste twee groe-
pen die recht hebben op de MAF worden in de loop van het jaar door hun zieken-
fonds terugbetaald, de laatste groep wordt nadien door de belastingadministratie
terugbetaald. Niet al het remgeld wordt in aanmerking genomen, maar wel de voor-
naamste categorieën van uitgaven voor gezondheidszorg: medische en paramedi-
sche honoraria, technische prestaties, geneesmiddelen uit de categorieën A, B, C,
het persoonlijke aandeel per dag hospitalisatie, ...

Sinds 2005 tot slot zijn de personen die mogelijk recht hebben op de MAF, in twee
categorieën onderverdeeld: degenen die recht hebben op de sociale MAF, en dege-
nen die recht hebben op de MAF voor bescheiden inkomens. Voortaan wordt ieder-
een in de loop van het jaar terugbetaald. De ziekenfondsen zorgen ervoor dat de
maatregel wordt toegepast. Dankzij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
beschikken ze over alle noodzakelijke gegevens. Nadien laten zij zich door het
RIZIV terugbetalen. Voortaan heeft deze maatregel betrekking op de medische en
paramedische uitgaven, alle voorgeschreven geneesmiddelen en het remgeld voor
hospitalisatie.

De sociale MAF wordt toegekend aan huishoudens die recht hebben op de “ver-
hoogde tegemoetkoming”. Dit geldt voor alle RVV- en OMNIO-huishoudens. Ze hoe-
ven niet meer dan 450 EUR aan remgeld per jaar te betalen. Zodra dit bedrag bereikt
is, moet het ziekenfonds vanaf dan tot het einde van het jaar het remgeld betalen.
Dit grensbedrag van 450 EUR per jaar blijft echter een vrij hoge uitgave voor men-
sen met ernstige gezondheidsproblemen en een laag inkomen. We mogen niet ver-
geten dat deze verzekerden bovendien ook nog eens alle “kleine”, niet-terugbetaal-
bare uitgaven voor gezondheidszorg op zich moeten nemen.

De MAF “Inkomens” geldt voor alle andere huishoudens. Het remgeldbedrag waar-
boven het persoonlijke aandeel volledig wordt terugbetaald, hangt af van het netto-
jaarinkomen van het huishouden.

TABEL 2:
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Jaarlijks grensbedrag voor het remgeld Per schijf jaarinkomen (2008) 
450 EUR  0 tot 15.420,19 EUR  
650 EUR  15.420,20 tot 23.705,66 EUR  

1.000 EUR  23.705,67 tot 31.991,15 EUR  
1.400 EUR  31.991,16 tot 39 931,39 EUR  
1.800 EUR  39.931,40 EUR en meer  

 



Voor 2005 kan van deze nieuwe maatregel een balans worden opgemaakt. Zo zien
we dat er heel wat verzekerden zijn wier remgeld aan een maximum gebonden is,
en hoeveel uitgaven op die manier de verzekering voor geneeskundige verzorging
terecht op zich heeft genomen.

TABEL 3: BALANS MAF-CIJFERS OP 10/07/2006 (BEGROTINGSJAAR 2005)

Bron: Strategisch rapport inzake sociale bescherming en insluiting (2006-2008), België, p. 120.

Dat dergelijke maatregelen een sociale waarde hebben, hoeft geen betoog, maar
toch moeten twee aspecten kritisch worden belicht.

Enerzijds worden hierdoor steeds meer verzekerden aan een inkomensonderzoek
onderworpen, zoals in de regelingen voor sociale bijstand. Dit onderzoek, dat door-
gaans als onaangenaam wordt ervaren, roept bij derden bovendien argwaan op.
Maar het brengt vooral het socialeverzekeringsprincipe zelf in diskrediet. Er moeten
immers zo’n anderhalf miljoen verzekerden zijn wier huishouden rechtstreeks of
onrechtstreeks aan een inkomensonderzoek wordt onderworpen opdat zij kunnen
genieten van bepaalde voordelen die normaal gezien in de verzekering voor genees-
kundige verzorging inbegrepen zouden moeten zijn. Uiteraard worden vooral de
verzekerden uit de minstbedeelde middens aan dit inkomensonderzoek onderwor-
pen. Deze situatie zet de aanvullende commerciële verzekeringen ertoe aan om de
verplichte verzekering te overkoepelen. Zij maken zich geliefd bij het kredietwaar-
digste publiek door zich ertoe te verbinden om datgene waartoe ze zich verbinden,
terug te betalen zonder inkomensonderzoek.
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MAF-type Aantal gerechtigde 
huishoudens 

Aantal gerechtigde 
personen 

Terugbetaalde 
bedragen 

Sociale MAF 211.796 442.819 70.778.547 EUR 
MAF Inkomens 

(450 EUR) 
100.051 167.316 39.650.429 EUR 

MAF Inkomens 
(650 EUR) 

131.014 248.278 63.427.699 EUR 

MAF Inkomens 
(1.000 EUR) 

37.203 76.506 19.220.665 EUR 

MAF Inkomens 
(1.400 EUR) 

9.862 21.070 6.189.131 EUR 

MAF Inkomens 
(1.800 EUR en 

meer) 

12.914 31.804 7.679.437 EUR 

Andere 
gerechtigden 

 648 247.337 

Andere 
gerechtigden 

 5.521 1.573.861 EUR 

Totaal 502.840 993.962 208.767.108 EUR 



Een andere kritische blik betreft de scheeftrekking die zich – niet alleen in de verze-
kering voor geneeskundige verzorging maar ook in de andere takken van de sociale
zekerheid – situeert tussen de onderwerping die individueel of persoonlijk is en dus
voor volwassenen ten laste van de gerechtigden geen verhoogde bijdragen omvat
(integendeel zelfs, ...), en de toekenning van verstrekkingen die verwijzen naar de
inkomens van de huishoudens. Op die manier worden scheeftrekkingen ingevoerd
in de verticale én horizontale solidariteit. Volwassenen die recht hebben op afgelei-
de rechten, zijn gratis onderworpen en genieten aan dezelfde voorwaarden van ver-
strekkingen als de gerechtigde; samen met de gerechtigde vormen zij een huishou-
den dat meer kans zal hebben om van voordeligere terugbetalingen te genieten dan
een huishouden dat uit twee bijdragen betalende gerechtigden bestaat. En dat, zelfs
wanneer in beide situaties in dezelfde mate van de zorgverlening gebruik wordt
gemaakt. Deze distorsie kan in heel wat omstandigheden een gevoel van sociale
onrechtvaardigheid opwekken.

We nemen twee concrete voorbeelden. Mr. X is een gepensioneerde zelfstandige
die zijn hele leven lang heeft gewerkt en bijgedragen; nu heeft hij een ernstige ziek-
te die hem thuis houdt en waarvoor hij veel operaties en verzorging nodig heeft, als-
ook een haast permanente hulpverlening. Als hij alleenstaande was, zou hij van de
MAF Inkomens kunnen genieten zodra het totale remgeld 450 EUR bedraagt. Maar
hij is gehuwd en zijn echtgenote heeft een ambtenarenpensioen en dus heeft hij
geen recht op een MAF Inkomen (tenzij hij voor meer dan 1.800 EUR aan remgeld
heeft). Indien hij nooit had gewerkt of bijgedragen en hij “ten laste” was van zijn
echtgenote, zou hij dezelfde zorgverlening krijgen als nu en zou hij recht hebben op
een MAF Inkomen vanaf 1.000 EUR aan remgeld. Het feit dat hij gehuwd is en bij-
dragen heeft betaald, maakt het voor hem haast onmogelijk om van een MAF Inko-
men te genieten, waarop hij wel aanspraak zou kunnen maken indien hij niet had
gewerkt en/of indien hij niet gehuwd/samenwonend was.

Het andere voorbeeld toont aan hoe de discriminaties van invaliditeit en zorgver-
strekking zich opstapelen. Mevrouw Y is een vijftigjarige werkneemster en betaalt al
zo’n 30 jaar bijdragen. Zij heeft een kwaadaardige kanker waarvoor ze herhaaldelijk
in het ziekenhuis moet worden opgenomen en veelvuldige en complexe zorgen
nodig heeft. Momenteel is ze in invaliditeit. Maar aangezien haar echtgenoot zelf-
standige is, wordt ze beschouwd als samenwonende. Ze trekt dus slechts 46,97 EUR
per dag, wat een verlies betekent van 15,27 EUR per dag (hetzij een verlies van
ongeveer 458 EUR per maand) tegenover wanneer ze het statuut van alleenstaande
zou hebben. Ze kan geen aanspraak maken op het RVV-statuut, aangezien met de
inkomens van het huishouden rekening wordt gehouden. Bepaalde dure en noodza-
kelijke zorgverstrekkingen, die in ambulante zorgverlening niet worden terugbe-
taald, moet zij zelf bekostigen. Desondanks zou zij de MAF van 650 EUR bereikt heb-
ben indien alleen rekening werd gehouden met de inkomsten van een
invalide/alleenstaande. Maar ze moet aan 1.800 EUR remgeld komen vooraleer ze
van de MAF kan genieten, aangezien rekening wordt gehouden met de inkomsten
van haar man ... 
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Voor huishoudens met twee personen met rechtstreekse rechten is deze situatie
noch rechtvaardig, noch sociaal of familiaal (41). Daarbij komt nog het aanstoot-
gevende feit dat van het huishouden een inkomensonderzoek wordt verricht, zelfs
voor twee gerechtigden die bijdragen hebben betaald, willen ze kunnen genieten
van de gunstigste terugbetalingen, en dat terwijl ze ernstig ziek zijn. Hieruit blijkt
overduidelijk dat de geleverde “sociale inspanning” (arbeid + bijdragen) geringschat wordt.

ALGEMENE CONCLUSIES

Zoals we in de inleiding al hebben aangehaald, willen de politieke en sociale verant-
woordelijken sinds de Tweede Wereldoorlog vooral het toepassingsgebied van de
verzekering voor geneeskundige verzorging verruimen en vervolgens de financiële
toegankelijkheid van alle zorgen, met inbegrip van de kleine risico’s, garanderen en
tegelijkertijd het begrotingsevenwicht van de verzekering voor geneeskundige ver-
zorging in stand houden. Dit lastige begrotingsevenwicht van de verzekering heeft
de politieke en sociale verantwoordelijken ertoe gebracht om te schipperen tussen
het zoeken naar voldoende inkomsten, de controle over de terugbetaalbare uitgaven
en de toekenning van gunstigere terugbetalingen aan bepaalde doelgroepen naarge-
lang van hun inkomen en de mate waarin ze van de zorgverlening gebruik maken.

Gezien de huidige evolutie is de coherentie tussen deze maatregelen, hoe sociaal ze
ook zijn, ver te zoeken en dat, in verschillende opzichten.

In de verzekering voor geneeskundige verzorging, maar ook in de andere takken
van de sociale zekerheid stellen we een scheeftrekking vast tussen de voorwaarden
voor onderwerping aan de sociale zekerheid en de voorwaarden voor de toeken-
ning van de prestaties. De onderwerping is individueel of persoonlijk: er worden
geen bijdragen betaald om de onderwerping van volwassenen die ten laste zijn van
een gerechtigde, te financieren. Bij de toekenning van de prestaties daarentegen
wordt vaak rechtstreeks of onrechtstreeks verwezen naar de inkomens van het huis-
houden. De scheeftrekkingen van de verzekering voor geneeskundige verzorging en
die van de ziekte- en invaliditeitsverzekering worden bij elkaar opgeteld. Ze brengen
ernstige schade toe aan de sociale rechtvaardigheid en meer bepaald aan de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen op het vlak van sociale zekerheid, zoals richt-
lijn 79/7/EEG al dertig jaar lang eist.

Deze scheeftrekking is in de meeste gevallen in het nadeel van de gehuwde werk-
neemsters of van huishoudens bestaande uit twee bijdragen betalende of gelijkgestel-
de gerechtigden. Door het huwelijk of samenwonen is onderwerping aan de verze-
kering voor geneeskundige verzorging gratis, maar de gehuwde werkneemsters heb-

(41) Het huishouden van mevrouw Y. heeft nog kinderen ten laste. 
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ben de indruk dat zij voor niets bijdragen. Dat brengt de waarde van hun sociale bij-
dragen en hun officiële aanwezigheid op de arbeidsmarkt in diskrediet. Gehuwde
werknemers verliezen rechten die voor anderen uit het huwelijk/samenwonen
voortvloeien, of nog: het huwelijk/samenwonen maakt dat werknemers rechtstreek-
se rechten verliezen die ze wel zouden hebben als ze niet in een huishouden woon-
den. Het afgeleide recht van huwelijk/samenwonen is daardoor een “werkloosheids-
val” en belemmert de toegang tot de arbeidsmarkt.

In alle denkbeeldige situaties genieten huishoudens bestaande uit twee bijdragen
betalende of gelijkgestelde werknemers in voorkomend geval van minder gunstige
terugbetalingen. Het rechtstreekse of onrechtstreekse inkomensonderzoek van het
huishouden koppelt de toekenning van het recht op gunstigere terugbetalingen aan
voorwaarden en dat is des te schokkender voor huishoudens met twee gerechtig-
den, wanneer zij te kampen hebben met aanzienlijke persoonlijke kosten voor
gezondheidszorg. In deze huishoudens zijn twee personen verbintenissen aange-
gaan inzake verticale sociale solidariteit en toch genieten zij minder dan andere van
horizontale solidariteit tussen zieken en gezonden.

Vooral het begrip “persoon ten laste” kan worden aangevochten. Johan Huybrechts
merkte in een verslag over de vergoedingen het volgende op: “Volgens de definitie
van sociale zekerheid kan een gerechtigde “zonder persoon ten laste” in feite vele
personen ten laste hebben. Bijvoorbeeld: een gezin met vier kinderen waar de
vrouw werkt en meer dan 18.690 BEF per maand verdient, de man invalide is en
de kinderen naar school gaan. De man wordt beschouwd als “gerechtigde zonder
persoon ten laste”, maar in feite hebben hij en zijn echtgenote samen vier kinde-
ren ten laste” (42). Verder halen we nog het geval aan van een gezin met twee
gerechtigden waarvan de ene invalide is en hulp en verzorging krijgt van de andere:
de invalide gerechtigde wordt beschouwd als een individu zonder persoon ten laste.
Een invalide gerechtigde met een partner die in goede gezondheid verkeert en geen
beroepsactiviteit uitoefent, wordt daarentegen beschouwd als iemand met een per-
soon ten laste, zelfs als hij door een vergoede helper wordt bijgestaan.

Het enige weerhouden criterium om beschouwd te worden als zijnde “ten laste”, is
de totale of relatieve afwezigheid van beroeps- of sociale inkomsten; we hebben
hogerop alle denkbeeldige situaties aangehaald die kunnen schuilgaan achter het
niet uitoefenen van een beroepsactiviteit en het vermoeden van geldgebrek van de
echtgenote of levenspartner (43). De reële “CARE” (44).-last telt hier helemaal niet

(42) Congres van de Christelijke Mutualiteiten, Commissie 2: Vergoedingen, Eindverslag, p. 12, 1986.
Aangehaald in L’individualisation des droits dans l’assurance maladie-invalidité des travailleurs
salariés. Studie gerealiseerd voor het Ministerie van Sociale Voorzorg (onder de leiding van Peemans-
Poullet, Hedwige met de medewerking van Carton de Tournai, Joëlle, en een bijdrage van Hallin,
Christiane en Marcelis, Dirk), eds. Université des Femmes, Brussel, p. 30, 1994.
(43) Op. cit., p. 16.
(44) Term die moeilijk in het Nederlands te vertalen is: hij omvat noties als zorg, zorgverlening,
bezorgdheid en praktijk.
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mee, de afgeleide rechten van het huwelijk/samenwonen vloeien niet voort uit de
gezinsarbeid, maar alleen uit de aanwezigheid van een gehuwde/samenwonende
gerechtigde. Welnu, de lasten die uit gezins- en huishoudelijke arbeid voortvloeien,
worden momenteel gedragen in het kader van het arbeids- en socialezekerheids-
recht. Ouders kunnen deze verantwoordelijkheden op een rechtvaardige manier
dragen en in de gebruikelijke omstandigheden het probleem van de verzoening tus-
sen beroeps- en gezinsleven op een aanvaardbare manier oplossen. We verwijzen
nogmaals naar die maatregelen die het volgende inhouden:
� de mogelijkheid die jongeren hebben om zich als werkzoekende in te schrijven

zodra ze hun studies achter de rug hebben en op die manier recht verwerven op
rechtstreekse rechten nog vóór ze werk hebben gevonden;

� de talrijke “gelijkgestelde periodes” die de werknemers in het kader van hun
arbeidsovereenkomst, de kans bieden om op het werk afwezig te zijn zodat ze hun
verplichtingen in het gezinsleven (45) kunnen nakomen en tegelijkertijd hun recht-
streekse socialezekerheidsrechten behouden. Er zijn zelfs maatregelen die voor
werklozen met gezinslast de vereisten voor bereidwilligheid tot werken versoepe-
len. In België zijn het nu net die bepalingen die solidariteit tot stand brengen tussen
huishoudens met gezinslast en huishoudens met weinig of geen gezinslast (46).

Het is dan ook normaal dat de sociale zekerheid, die voor werknemers met gezins-
last deze kosten in het kader van solidariteit tussen de werknemers op zich neemt,
niet tegelijkertijd gratis afgeleide rechten aanbiedt aan volwassenen die zich, vaak
zonder reden, niet op de arbeidsmarkt aanmelden of deze verlaten. Uiteraard is het
wenselijk dat jonge vrouwen bij de aanvang van hun actieve leven hun sociale leven
voortaan autonoom bekijken. Ze moeten vanaf het begin weten dat de toegang tot
de sociale zekerheid niet afhangt van een echtgenoot of partner, maar wel van hun
aanwezigheid op de arbeidsmarkt. Ze moeten daarom individueel of persoonlijk
instappen in de procedure van verticale sociale solidariteit en solidariteit tussen
gezonden en zieken.

Gelet op de complexiteit van de begroting van de verzekering voor geneeskundige
verzorging tot slot, lijkt het bijzonder aangewezen dat de politieke en sociale verant-
woordelijken zo veel mogelijk gerechtigden op de verzekering ertoe brengen om bij
het principe van sociale solidariteit en solidariteit tussen gezonden en zieken aan te 

(45) We brengen de voornaamste elementen in herinnering: zwangerschapsverlof, vaderschapsver-
lof, ouderschapsverlof, opvangverlof, verlof voor medische bijstand, palliatief verlof, loopbaanonder-
breking/tijdskrediet, … Verder biedt ook de sociale zekerheid nog mogelijkheden: voortgezette verze-
kering (gezondheidszorg), uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die om familiale of sociale rede-
nen geen werk zoeken…
(46) Het is in België zelfs niet noodzakelijk om per grootgebracht kind fictieve loopbaan- of bijdrage-
periodes in te roepen, zoals in andere landen wel het geval is, want onze gelijkgestelde periodes
garanderen reeds deze rechten.
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sluiten; deze gerechtigden moeten met andere woorden verzekerd zijn via de
arbeidsmarkt (rechtstreekse individuele rechten), ofwel via inschrijving in het Rijks-
register (persoonlijke rechten), aangezien deze nieuwe basis van persoonlijke
onderwerping (IRR) sinds 1997 beschikbaar is.

(Vertaling)
____________
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INDIVIDUALISERING VAN DE RECHTEN IN DE
SOCIALE ZEKERHEID: DE VERZEKERING
VOOR GENEESKUNDIGE VERZORGING

DOOR DIRK MARCELIS

Adviseur, RIZIV, Dienst voor administratieve controle (1)

Ik wil vooreerst van de gelegenheid die ik krijg tot een korte reactie, gebruik maken
om mevrouw Peemans te danken voor de kritische analyse van de manier waarop
vandaag de administratieve en financiële toegankelijkheid in de verzekering voor
geneeskundige verzorging is georganiseerd.

Ik had in het verleden al het bijzondere voorrecht met haar te mogen samenwerken.
Ik meen dat we niet genoeg kunnen beseffen hoe belangrijk het is bestaande mecha-
nismen tegen de horizon van een radicale reflectie te kunnen beschouwen. Zulke
analyses zetten er ons immers toe aan om meer rekening te houden met mogelijke
valkuilen voor de individuele rechten op tegemoetkomingen van elke sociaal verze-
kerde, en met het belang van een gendertoetsing van een aantal maatregelen.

Ik wil deze korte reactie ook benutten om te onderstrepen dat men anderzijds de
inspanningen niet mag onderschatten die nu sedert een tiental jaren werden verricht
om zowel de administratieve toegang tot de verzekering te verbeteren (namelijk de
basisvoorwaarden die een sociaal verzekerde moet vervullen om recht te hebben op
tegemoetkomingen) als de financiële toegankelijkheid tot de verzekering voor genees-
kundige verzorging te garanderen (dwz. de kosten van geneeskundige verzorging
draaglijk te houden, in het bijzonder voor sociaaleconomisch zwakkere groepen.

Sedert 1997/1998:
� evolutie naar één stelsel, via uitbreiding (inderdaad…) van het vroegere algemene

werknemerstelsel naar vroegere residuaire categorieën en, sinds 2008, ook de
zelfstandigen. Dit stelsel bevat ook de ruime categorie van titularissen die hun
hoedanigheid hebben op basis van het feit dat ze ingeschreven zijn in het Rijks-
register. Het stelsel bevat weliswaar nog steeds personen ten laste, die geen eigen

(1) Met dank aan An Taelemans en Karlien Van Hellemont, attachés bij de Dienst voor Administratie-
ve Controle.
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recht hebben, maar hun recht afleiden van de titularis waarvan ze persoon ten laste
zijn. Maar ook personen ten laste kunnen de hoedanigheid van “ingeschrevene in
het Rijksregister” laten gelden.
We wijzen er trouwens op dat deze hoedanigheid van “ingeschrevene in het Rijks-
register” geen residuaire hoedanigheid meer is, maar een hoedanigheid die open-
staat voor alle andere rechthebbenden;
� Introductie en optimaliseren van maatregelen van financiële toegankelijkheid, die

de persoonlijke kosten van geneeskundige verzorging (persoonlijk aandeel) ver-
minderen: uitbreiding verhoogde tegemoetkoming, verhoogde tegemoetkoming
via OMNIO-statuut, Maximumfactuur, diverse maatregelen chronisch zieken….
Waar deze maatregelen inkomensgerelateerd zijn, zijn ze heden ook gezinsgebon-
den (er wordt rekening gehouden met gezinsinkomens – in beperkte of ruime zin
– om recht toe te kennen, grensbedragen worden verhoogd naar gelang van het
aantal personen ten laste / gezinsleden…). In dat laatste geval gaan deze maatrege-
len uit van de premisse van het gezin als sociale realiteit, entiteit die belangen en
kosten deelt.

Het RIZIV en zijn partners, de ziekenfondsen én de beleidsverantwoordelijken
beseffen anderzijds uiteraard dat deze maatregelen voor verbetering vatbaar zijn.
Besprekingen over de fundamenten van deze maatregelen worden heden trouwens
gevoerd, besprekingen waarin een belangrijke rol wordt gespeeld door – in het bij-
zonder – de afdeling juridische zaken en toegankelijkheid (en het laatste deel van de
benaming wijst op het belang dat aan de administratieve en financiële toegankelijk-
heid gehecht wordt) van de dienst voor geneeskundige verzorging en waaraan ook
de afdeling waarin ik werk (afdeling controle en beheer van toegankelijkheidsgege-
vens en archivering van gegevens), een bijdrage levert. 
Bijzondere aandacht gaat heden naar besprekingen en onderzoek van nieuwe maat-
regelen die chronisch zieken ten goede komen, en die een paar maanden geleden al
aangekondigd werden door de minister van sociale zaken.

Van groot belang voor de toekomst is het samenbrengen van geobjectiveerd en
gekwantificeerd fundamenteel onderzoek, evenals de toetsing van de effectiviteit en
efficiëntie van deze maatregelen én van hun coherentie en interferentie.
Voor wat het OMNIO-statuut betreft, zal zulke studie trouwens uitgevoerd worden
door het federaal kenniscentrum.
Maar de interferentie van al de opgesomde maatregelen en hun coherentie blijft
toch nog een belangrijke uitdaging en het streven naar die interne coherentie biedt
ons inziens een gelegenheid om tot grotere transparantie én optimalisering van die
maatregelen voor de sociaal verzekerde te komen, wat natuurlijk onze hoofdbekom-
mernis moet blijven.

Het is, denken we, juist vanuit de transparantie voor de sociaal verzekerde en vanuit
de bekommernis voor een werkelijke optimalisering van zijn persoonlijke rechten,
héél belangrijk dat voor zulk soort fundamentele “interne” reflectie ook ruimte
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geschapen wordt – ruimte op het vlak van mensen, middelen en tijd, zeker wanneer
men rekening houdt met het groot aantal initiatieven en maatregelen die vooral in
de sector geneeskundige verzorging jaar na jaar genomen worden.

We delen de bekommernis om te komen tot persoonlijke of individuele rechten, in
plaats van afgeleide rechten (bekommernis die trouwens beantwoordt aan Europese
aanbevelingen en richtlijnen). Deze bekommernis lijkt zeker realiseerbaar op het
vlak van de administratieve toegankelijkheid van de verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging.

Men zou inderdaad kunnen denken aan een persoonlijk recht voor eenieder, geba-
seerd op een (legaal) verblijf in België (op basis van een inschrijving in het Rijks-
register). En dit op basis van een principiële bijdrageplicht gemoduleerd naar gelang
van de sociale categorie waartoe men behoort, hetzij via socialezekerheidsbijdra-
gen, hetzij via een persoonlijke bijdrage. Eventueel zou gedacht kunnen worden aan
een vrijstelling voor minderjarigen of tot een bepaalde leeftijd (zelfs voor wat de lid-
maatschapsbijdrage bij het ziekenfonds betreft, maar dat is uiteraard een discussie
die op een ander platform moet gevoerd worden).
Dit kan een vereenvoudiging én valorisering betekenen voor sociaal verzekerden
(geen afgeleide rechten, enkel persoonlijke eigen rechten op basis van principiële
bijdrageplicht voor eenieder) waarbij het recht op tegemoetkoming in de verzeke-
ring door iedereen gezien wordt als werkelijk afdwingbare tegenprestatie voor die
principiële bijdrageplicht, die van zijn kant toch dé uiting blijft van het solidariteits-
principe, dat aan de basis ligt van elke sociale verzekering …

Veronderstelt een individualisering van rechten ook dat ernaar gestreefd wordt deze
rechten te enten op aanwezigheid op de arbeidsmarkt? Akkoord dat arbeid de beste
weg is tot zelfontplooiing en integratie in het sociale weefsel. Maar veronderstelt sti-
mulering van aanwezigheid op de arbeidsmarkt niet juist ook dat mogelijkheden
worden gecreëerd en voorzien om persoonsgebonden omstandigheden op te van-
gen die tijdelijke afwezigheid of verminderde afwezigheid op de arbeidsmarkt nodig
maken (studievoltooiing, lange vormingen, vormen van mantelzorg, zorg voor kin-
deren)? Het is een moeilijke oefening om dit te doen zonder “genderongelijkheid” te
creëren; ik meen dat de analyse van mevrouw Peemans-Poullet dit ruimschoots aan-
getoond heeft.

Wat het arsenaal van maatregelen van financiële toegankelijkheid betreft (verhoog-
de tegemoetkoming, OMNIO, Maximumfactuur, maatregelen chronisch zieken, der-
debetalersregeling …) bevinden we ons in een domein dat in volle evolutie is, niette-
genstaande het feit dat sommige van deze maatregelen toch al langer bestaan. Deze
studiedag leert ons minstens dat het aangewezen kan zijn om maatregelen van finan-
ciële toegankelijkheid in de verzekering voor geneeskundige verzorging te screenen
en te evalueren op “genderneutraliteit”, en in het bijzonder aandacht te hebben voor
het “individuele” draagvlak van eenieder voor de kosten van geneeskundige verzorging.
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Komen tot geïndividualiseerde en persoonlijke rechten op dit vlak (financiële toe-
gankelijkheid) is echter een moeilijkere oefening. Veel van deze maatregelen zijn
heden immers gezinsgerelateerd. Uitgangspunt was – zoals professor Cantillon er al
op heeft gewezen – dat de levensstandaard van het individu niet alleen afhangt van
de individuele inkomens uit arbeid, maar ook van de gezinseenheid waarvan het
deel uitmaakt.
Het gezin als financieel gemeenschappelijk draagvlak voor kosten van geneeskundi-
ge verzorging is een sociaaleconomische realiteit, waarmee rekening gehouden
moet worden. Aanvaarding van deze realiteit heeft tot hiertoe maatregelen gerecht-
vaardigd die een gezinsgerelateerd criterium bevatten.
Zo wordt in maatregelen als de “klassieke” verhoogde tegemoetkoming (de ver-
hoogde tegemoetkoming op basis van welbepaalde hoedanigheden, zoals gepensio-
neerde, invalide enz.) het OMNIO-statuut, de maximumfactuur rekening gehouden
met het gezinsinkomen.

In de klassieke verhoogde tegemoetkoming en het OMNIO-statuut is het verder ook
zo dat de bepaling van het grensbedrag dat geldt om van die maatregelen te kunnen
genieten, gezinsgerelateerd is: het toepasselijke grensbedrag wordt verhoogd naar
gelang van het aantal gezinsleden of personen ten laste (tot hiertoe is deze verho-
ging trouwens lineair en werden andere pistes zoals de piste van een afnemende
verhoging – initieel grotere verhoging en vervolgens mindere bedragen – van het
grensbedrag nog niet onderzocht).
Zulke bestaande maatregelen houden telkens rekening met het gezin als wederzijds
financieel draagvlak.
Sociaal en politiek zal het ook moeilijk haalbaar zijn om rechthebbenden die al
genieten van een maatregel van financiële toegankelijkheid, op basis van een indi-
rect of direct afgeleid recht, deze voordelen zonder meer te ontnemen. Ook
mevrouw Peemans-Poullet erkent dit, en pleit voor een termijnplanning van een
individualisering.

Anderzijds geeft een groeiend aantal maatregelen voor “chronisch zieken” – waarbij
deze chronisch zieken in de brede zin van het woord beschouwd worden als sociaal
verzekerden die frequent en op continue wijze geneeskundige verzorging behoeven
– wel degelijk geïndividualiseerde hogere of extra vergoedingen aan deze personen.
Zo voorziet het zogenaamde “zorgforfait voor chronisch zieken” (KB 2 juni 1998)
een forfaitaire toelage van 261,97 EUR voor sociaal verzekerden die in het lopende
kalenderjaar en het jaar daarvoor een bepaald totaal aan remgeld gedragen hebben.
Verder zijn er een aantal zeer gerichte maatregelen die bepaalde verzorgingsproduc-
ten beter betaalbaar maken.
We hebben in het bestek van deze korte reactie geen ruimte om op al deze maatre-
gelen in te gaan, maar we willen erop wijzen dat het zeker de bedoeling is deze
maatregelen nog verder uit te bouwen.
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Maar dat betekent natuurlijk niet dat geen kritische reflectie nodig is in verband met
de werkelijke “genderneutraliteit” van de meer algemene maatregelen van financiële
toegankelijkheid en aangaande hun weerslag op de realisering van de persoonlijke
rechten van het individu.
Dat voor dergelijke reflectie aandacht wordt gevraagd, dat is juist de verdienste van
deze studiedag.

____________
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INDIVIDUALISERING VAN RECHTEN IN DE
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING

DOOR LILIANE BABILAS

Adviseur, RVA

INLEIDING

Net als ons socialezekerheidsstelsel steunt de werkloosheidsverzekering op solidari-
teit en verzekering.

De werkloosheidsverzekering in het bijzonder garandeert solidariteit tussen diege-
nen die werken en bijdragen tot de werkloosheidsverzekering, en diegenen die hun
werk verliezen en in de werkloosheid terechtkomen.

De Belgische werkloosheidsverzekering echter heeft, net zoals overigens onze socia-
le zekerheid, die bijzonderheid dat haar kernopdracht zich situeert in een optiek
van “grotere gezinsgerichtheid”.

De “grotere gezinsgerichtheid” van de werkloosheidsuitkeringen houdt echter nog
meer in dan dat aan werkloze gezinshoofden, die – zo wordt gedacht – een grotere
gezinslast hebben, een verhoogde uitkering wordt toegekend. Het betekent ook dat
het vervangingsinkomen van samenwonenden onmiddellijk wordt verlaagd, omdat
ervan wordt uitgegaan dat zij door hun gezinssituatie gemakkelijker de impact van
het verlies van beroepsinkomen kunnen opvangen. De uitkering die aan samenwo-
nenden wordt toegekend, ligt lager dan de uitkering voor de andere categorieën en
dat, zonder aanpassingsperiode, zoals uit de onderstaande tabel blijkt.
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TABEL 1: BEPALING VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERING IN 2007

Samenwonenden Alleenstaanden Samenwonenden
met gezinslast

1e periode = 1e jaar werkloosheid 60% 60% 55% (2)

2e periode = eerste 3 maanden
van het 2e jaar werkloosheid
(soms verlengd) 60% 50% (1) 40%

3e periode = na de tweede 
periode 60% 50% (1) Forfaitair bedrag

met uitzonderingen

(1) 53% vanaf 01/01/2008
(2) 58% vanaf 01/01/2008

Als we de uitkering toegekend aan alleenstaanden beschouwen als het eigen basis-
recht, dan wordt het supplement dat aan gezinshoofden wordt betaald, een afgeleid
recht dat onrechtstreeks aan de echtgenoot of aan de andere personen die een
gezinslast vormen, wordt toegekend. De verlaging van de uitkeringen waarmee
samenwonenden te kampen krijgen en waardoor het vervangingsinkomen van de
werkloosheidsverzekering relatief snel daalt, is wel degelijk een niet-geïnd eigen
recht. De snelle degressie die samenwonenden ondergaan, is de prijs die zij moeten
betalen in ruil voor de “winst” van het samenwonen.

We merken hierbij op dat na een laatste aanpassing op 1 januari 2008 de uitkering
die tijdens het eerste jaar aan samenwonenden wordt toegekend, tot 58% wordt
opgetrokken, maar voor de volgende periodes is er geen enkele wijziging. Alleen
voor de alleenstaanden stijgt de uitkering tot 53%, in plaats van 50% na het eerste
jaar, waardoor zij iets dichter in de buurt komen van de gezinshoofden. Het afgelei-
de recht van het gezinshoofd daalt lichtjes. Het niet-geïnde recht van samenwonen-
den stijgt in de tweede periode, ook al wordt er voor de eerste periode dan een lich-
te verbetering vastgesteld.
Zo ziet de huidige situatie van de werkloosheidsverzekering eruit. Is deze situatie
het resultaat van een evolutie over een lange periode?

1. EEN TERUGBLIK

De nood aan hulp voor werklozen wordt al sinds de tweede helft van de 19e eeuw
erkend. Deze hulp wordt georganiseerd in de vorm van wederzijdse steun door
arbeidersorganisaties. Vanaf het begin van de 20e eeuw ontvangen de werkloos-
heidskassen staatssteun. De NDAW – Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Werkloosheid – wordt in 1935 opgericht. Deze door de staat en werkgeversbijdra-
gen gefinancierde dienst verleent bijstandsvoorzieningen voor behoeftige werklo-
zen na de eerste zestig dagen dat ze ten laste zijn van de werkloosheidskassen.374



Tijdens de Tweede Wereldoorlog worden de werklozen gelijkgesteld met behoefti-
gen en er wordt een burgerlijke noodregeling ingevoerd. Op 1 januari 1945 wordt
de sociale zekerheid van kracht. Het algemene socialezekerheidsstelsel breidt
natuurlijkerwijs de door de sociale verzekeringen gegarandeerde bescherming uit
tot de gezinsleden die ten laste zijn van de werknemers; daardoor worden vrouwen
economisch en sociaal afhankelijk en wordt het volgende gezinsmodel dat hiermee
wordt erkend, de sociale norm: het gezin dat bestaat uit een koppel en hun kinde-
ren, waarbij de man de kostwinner is en de vrouw thuis de zorg voor het huishou-
den en de opvoeding van de kinderen op zich neemt.

1.1. EN DE SOCIALE VERZEKERING? (1)
De eerste organieke verordening inzake werkloosheid, ingevoerd door het regents-
besluit van 26 mei 1945, bekrachtigt het algemene recht op werkloosheidsuitkerin-
gen zonder dat er rekening wordt gehouden met de staat van behoeftigheid van de
werkloze. Het recht op werkloosheidsuitkeringen geldt voortaan ook voor vrou-
wen. De uitkeringen zijn forfaitaire bedragen en hangen af van het geslacht, de drie
leeftijdscategorieën en de woongemeente.

Er wordt een steunfonds voor onvrijwillig werklozen opgericht, dat de opvolger is
van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid. Al zeer snel rijzen
er vermoedens dat vrouwen, en dan in het bijzonder gehuwde vrouwen, misbruik
maken. En dus worden voor de vrouwen specifieke regelgevingen ingevoerd. In 1946
worden de vrouwen uit het systeem uitgesloten als ze niet kunnen bewijzen dat ze na
1 december 1944 ten minste drie maanden hebben gewerkt. Vanaf 1949 wordt de
situatie van de gehuwde vrouwen jaarlijks herzien en ze moeten vanaf 1 juli van het
voorgaande jaar ten minste 75 dagen hebben gewerkt om recht te kunnen blijven
hebben op werkloosheidsuitkeringen. Vanaf diezelfde datum en tot in 1971 wordt de
aan de gezinslast gelinkte horizontale solidariteit ingevoerd. Door een steeds verder
doorgedreven diversifiëring van de forfaitaire bedragen die naargelang van het
geslacht en de leeftijd worden toegekend, worden de steeds grotere transfers naar de
gehuwde mannelijke werknemers met vrouw en kinderen ten laste georganiseerd. De
wet van 14 juli 1951 geeft het voorlopige werkloosheidsverzekeringsstelsel zijn defini-
tieve karakter en het “Voorlopig steunfonds voor werklozen” wordt opnieuw de
“Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Werkloosheid”.

Positiever is het feit dat op dat ogenblik nieuwe toegankelijkheidsvoorwaarden wor-
den gesteld die identiek zijn voor de werknemers van beide geslachten. Vanaf 1953
wordt de klok echter weer teruggedraaid, wanneer voor samenwonende vrouwen
nieuwe beperkingen in het leven worden geroepen. Deze beperkingen worden in
1955 opgeheven, maar er wordt een nieuw onderscheid naargelang van het geslacht
ingevoerd: indien vrouwen weigeren te werken, worden ze volledig uitgesloten tot
ze opnieuw kunnen bewijzen dat ze in aanmerking komen, terwijl hun mannelijke
collega’s slechts een beperkte sanctie riskeren, namelijk tussen 4 en 13 weken!

(1) Bron: Jaarverslagen RVA. 375
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In 1961 wordt de NDAW de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.
In 1971 ligt de klemtoon op het verzekeringsprincipe, doordat de vergoeding aan
het laatste, geplafonneerde loon is gebonden. Tegelijkertijd wordt het principe van
aan gezinslast gelinkte horizontale solidariteit kracht bijgezet. Na één jaar werkloos-
heid tegen 60% van het laatste gederfde brutoloon, wordt het uitkeringspercentage
beperkt tot 40% van het loon voor volledig werklozen die geen gezinshoofd zijn. Bij
wijze van minima blijft een forfaitair systeem bestaan. In 1981 en de decennia die
daarop volgen, wordt het verzekeringsprincipe weer echt op de helling geplaatst en
naargelang van de gezinscategorie wordt een steeds grotere selectiviteit toegepast.
Het verzekeringsprincipe wordt voor samenwonenden fors beperkt doordat het ver-
goedingspercentage wordt verlaagd en in de 3e vergoedingsperiode een forfaitair
bedrag wordt ingevoerd. In 1981 wordt de klasse van de werklozen die geen gezins-
hoofd zijn, immers in twee afzonderlijke klassen opgesplitst, waardoor een nieuwe
gezinscategorie ontstaat: de alleenstaanden, dat wil zeggen, werknemers die alleen
wonen en samenwonenden die niet aan de voorwaarden voor gezinshoofd voldoen.
De alleenstaanden en de samenwonenden worden voor 60% vergoed tijdens het eer-
ste jaar en voor 40% tijdens het tweede jaar. Dit tweede jaar tegen 40% kan worden
verlengd naargelang van het beroepsverleden (78 dagen per gewerkt jaar). Beide
categorieën worden vervolgens vergoed op basis van een forfaitair bedrag, maar dat
forfaitair bedrag ligt voor samenwonenden lager (40% van het minimuminkomen
dat door de collectieve overeenkomst binnen de NAR is overeengekomen) dan het
forfaitair bedrag voor alleenstaanden (50%). De onderstaande grafiek 1 geeft de evo-
lutie weer van de werkloosheidsuitkeringspercentages naargelang van de gezinsca-
tegorie in de periode van 1971 tot 2008. 

GRAFIEK 1: EVOLUTIE 1971-2008 VAN HET WERKLOOSHEIDSUITKERINGSPERCENTAGE NAARGE-
LANG VAN DE GEZINSCATEGORIE

Bron: Jaarverslagen RVA
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De situatie van de alleenstaanden heeft de neiging om relatief snel te verbeteren,
aangezien vanaf 1986 het forfaitair bedrag wordt afgeschaft en deze categorie het
percentage van de tweede periode behoudt.

Tussen 1990 en nu stellen we vast dat het vergoedingspercentage van de alleen-
staande werklozen in de tweede periode herhaaldelijk verbetert: in 1990: stijging
van 40% tot 42%; in 1999: stijging van 42% tot 43%; in 2000: 44% in plaats van 43%;
in 2001: 45% in plaats van 44%; in 2002: 50% in plaats van 45%; vanaf 1 januari 2008
stijgt het percentage voor het tweede jaar van 50 tot 53%. 

De situatie van de samenwonenden volgt deze evolutie evenwel niet. 

Eind 1986 gaat de vergoeding nogmaals een stap achteruit, wanneer het uitkerings-
percentage voor de eerste periode alleen voor deze categorie daalt van 60% tot 55%.
De tweede periode wordt ingekort van 12 tot 6 maanden (termijn die eventueel kan
worden verlengd) en wordt nog slechts voor 35% vergoed in plaats van voor 40%.
We merken hierbij op dat, als we een snelle raming maken van de relatieve grootte
van het forfaitair bedrag dat aan een samenwonende zonder gezinslast wordt toege-
kend, en dit met de andere percentages vergelijken, blijkt dat het overeenstemt met
+/-22% van het geplafonneerde loon.

In 1994 wordt de basisduur van de tweede periode, waarin voor 35% wordt vergoed,
nogmaals ingekort, namelijk van 6 tot 3 maanden. De eerste verbetering voor de
samenwonenden vindt plaats in 2002, wanneer het percentage voor de tweede perio-
de van 35 tot 40% wordt opgetrokken. De tweede verbetering dateert van 1 januari
2008, wanneer het percentage voor samenwonenden in de eerste periode van 55%
tot 58% wordt verhoogd. Het principe van het forfaitair bedrag blijft behouden.

We kunnen vaststellen dat de categorie van alleenstaande werknemers stilaan die
van de gezinshoofden benadert, aangezien er vanaf het tweede jaar werkloosheid
tussen deze statuten nog slechts 7% verschil is. Dit geldt echter niet voor de samen-
wonenden zonder gezinslast, want zij worden door de werkloosheidsverzekering
nog steeds stiefmoederlijk behandeld, zij vervallen al gauw in een situatie van steun-
trekker, aangezien zij na een jaar nog slechts 40% ontvangen, en na nog eens drie
maanden – eventueel verlengd naargelang van hun beroepsactiviteit voordien –
moeten ze zich tevredenstellen met een forfaitair bedrag ten belope van 23% van
het geplafonneerde loon. Alleenstaanden daarentegen behouden een uitkering van
53% en gezinshoofden zelfs 60%! 

1.2. TOT SLOT VAN DEZE TERUGBLIK ... 
Ondertussen bestaat de sociale zekerheid al nagenoeg 65 jaar en heeft de samenle-
ving diepgaande wijzigingen ondergaan die de organisatie van ons leven in alle bete-
kenissen van het woord grondig overhoop hebben gehaald, maar de manier waarop
de werkloosheidsverzekering het verlies van werk aanpakt, is haast niet veranderd! 
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Sinds 1971 is de berekening van de werkloosheidsuitkeringen zogoed als niet afgewe-
ken van het 60%/40%-schema, tenzij dan wanneer er in 1981 het – nog steeds bestaan-
de – forfaitair bedrag voor samenwonenden aan wordt toegevoegd. Het relatief hoge-
re forfaitaire bedrag, dat in 1981 eveneens voor de alleenstaanden wordt ingevoerd,
wordt in 1986 weer afgeschaft. Een stap vooruit en een stap achteruit: de sociale
zekerheid heeft duidelijk nog niet alle samenwonenden opgenomen in de rangen van
de werknemers die het verdienen om van een vervangingsinkomen die naam waardig
te genieten. We kunnen echter niet anders dan te denken dat via de samenwonenden
eigenlijk de vrouwen worden bedoeld. In het begin zijn de argwaan en de terughou-
dendheid duidelijk tegen hen gericht, maar daarna wordt de aandacht gevestigd op de
categorie van de samenwonenden, waarin vrouwen de meerderheid vormen. Wil de
portaalsite van de sociale zekerheid ons geruststellen – als we die raadplegen – door
te stellen dat de solidariteit verzekerd is aangezien de vakbonds- en werkgeversorgani-
saties mee beslissen over de modaliteiten van het systeem? 

2. MAAR TOT WELKE CATEGORIEEN BEHOREN DE WERKLOZE MANNEN EN VROU-
WEN MOMENTEEL?

In 2008 zijn er bij de RVA-uitkeringsgerechtigden:
41% werklozen die tot de categorie van de samenwonenden behoren; 
35% werklozen die gezinshoofd zijn;
24% alleenstaande werklozen.
Er zijn haast evenveel vrouwen die gezinshoofd zijn (17%) als mannen (18%). De
verschillen situeren zich op het niveau van de andere twee categorieën: de samen-
wonenden zijn in de eerste plaats vrouwen: 24%, tegenover 17% voor de mannen,
en de mannen zijn vaker alleenstaand: 15%, tegenover 9% bij de vrouwen.

HOE ZIET DE EVOLUTIE ER HET VOORBIJE DECENNIUM UIT?
Reeds in 1999 is de gezinsgroep met het meeste werklozen, net zoals nu, die van de
samenwonenden zonder gezinslast, maar dat overwicht is in dat jaar groter dan nu (46%).

De tendens gaat in deze categorie immers in dalende lijn en bedraagt in 2008 nog
slechts 41%. De opzienbarendste evolutie wordt echter vastgesteld in de categorie
van de alleenstaanden: deze gaat er immers met 33% op vooruit, gaande van 18% in
1999 tot 24% momenteel. Deze vooruitgang doet zich voor bij de mannen (van 25
tot 31%) zowel als bij de vrouwen (van 12% tot 18%).
De categorie gezinshoofden blijft zowel bij de mannen als bij de vrouwen, goed
voor 35-36%. 
De grafieken 2 en 3 hieronder geven de evolutie weer van het relatieve aandeel van
de gezinscategorieën volgens het type van werkloze.
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GRAFIEK 2: EVOLUTIE VAN HET RELATIEVE AANDEEL VAN DE GEZINSCATEGORIEEN VAN WERK-
LOZE MANNEN, 1999-2008

GRAFIEK 3: EVOLUTIE VAN HET RELATIEVE AANDEEL VAN DE GEZINSCATEGORIEEN VAN WERK-
LOZE VROUWEN, 1999-2008 

Dat het aantal samenwonenden daalt, is in hoofdzaak toe te schrijven aan de vrou-
wen: in 1999 behoort 55% nog tot deze categorie, tegenover 48% op dit ogenblik.
Bij de mannen daarentegen blijft de klasse van de samenwonenden in de buurt van
de 34%. We kunnen onthouden dat wat de werkloze mannen betreft, de drie gezins-
categorieën ongeveer dezelfde relatieve omvang hebben, terwijl bij de werkloze
vrouwen de categorie gezinshoofden stabiel blijft, rond de 35%, en de categorieën
samenwonenden en alleenstaanden een omgekeerde evolutie kennen: het aandeel
samenwonenden gaat achteruit en het aandeel alleenstaanden gaat vooruit.
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3. EVOLUT IE  VAN DE  GEZ INSCATEGORIE  VAN WERKLOZEN T I JDENS  DE
WERKLOOSHEIDSPERIODE 

Globaal gesproken woont één man op de drie en één vrouw op de twee samen.
Toch wonen de meeste werklozen bij het begin van een periode van werkloosheid
samen ...! De grafieken 4 en 6 tonen hoe de gezinscategorie van werklozen evolu-
eert naarmate de werkloosheid langer duurt.

GRAFIEK 4: EVOLUTIE VAN DE GEZINSCATEGORIE VAN WERKLOZE MANNEN IN DE LOOP VAN
DE WERKLOOSHEIDSPERIODE, IN 2007

GRAFIEK 5: EVOLUTIE VAN DE GEZINSCATEGORIE VAN WERKLOZE VROUWEN IN DE LOOP VAN
DE WERKLOOSHEIDSPERIODE, IN 2007

380

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2009



Bij het begin van de werkloosheid zijn de samenwonenden in de meerderheid,
zowel de mannen (54%) als de vrouwen (65%), terwijl er bij de gezinshoofden
slechts 21% mannen en 19% vrouwen zijn.
Al snel doen zich tussen deze twee categorieën verschuivingen voor en het aandeel
samenwonenden neemt af ten voordele van de categorie van de gezinshoofden. Bij
de mannen is tijdens de eerste 18 maanden ook een zekere verschuiving naar de
categorie alleenstaanden merkbaar.
Over het geheel genomen vertoont de categorie van de alleenstaanden overigens
een grotere stabiliteit tijdens de volledige werkloosheidsperiode.
Na een periode van 12 tot minder dan 15 maanden, stellen we vast dat het percenta-
ge samenwonenden bij de mannen met 31% en bij de vrouwen met 18% daalt.
Als heel de werkloosheidsperiode in beschouwing wordt genomen, stellen we voor
beide geslachten eenzelfde evolutie vast: de curve van het percentage voor samen-
wonenden blijft onverbiddelijk dalen, terwijl deze curve bij de gezinshoofden blijft
stijgen.
Ik probeer hier niet om de oorzaken van deze bewegingen te doorgronden. Er zijn
wellicht velerlei oorzaken. Ik hoop alleen dat de configuratie van onze werkloos-
heidsuitkeringen en de discriminatie tussen de werknemers waartoe deze – of we
dat nu willen of niet – leidt, niet tot gevolg hebben dat sommige transformaties in
ons gezinsleven worden bespoedigd.
Maar nu de sociale zekerheid 65 jaar bestaat, wordt het misschien tijd dat ze haar
concepten van het gezinsleven en het type van samenleving dat ze wil verdedigen
en bevorderen, herziet.

4. DE GEZINSCATEGORIEEN VAN DE RVA, GEZIEN VANUIT HET STANDPUNT VAN
HET GEZINSLEVEN

De gezinscategorieën die de basis vormen voor de uitbetaling van de werkloosheids-
uitkeringen van de RVA, dekken soms zeer uiteenlopende gezinssituaties. Om hiervan
overtuigd te zijn, volstaat het om kennis te nemen van de toelatingsvoorwaarden tot
de verschillende gezinscategorieën voor de werkloosheidsuitkeringen. Een alleen-
staande werkloze die alimentatiegeld verschuldigd is, bijvoorbeeld, krijgt de code
gezinshoofd toebedeeld, zelfs als de reële gezinssituatie die van alleenstaande is.

Het is heel interessant om de gegevens met betrekking tot de gezinscategorieën van
de RVA-gerechtigden naast de gegevens met betrekking tot de gezinssituatie van
deze personen te leggen. Het gaat in feite om de positie die deze gerechtigden in
het huishouden innemen ten overstaan van de persoon die als “gezinshoofd” wordt
beschouwd.

Dat konden we vaststellen in het kader van een Agora-project dat we momenteel
ontwikkelen onder het beschermheerschap van het Bestuur van het Wetenschaps-
beleid en in samenwerking met teams van academici (CSB en Steunpunt Werk en
Sociale Bescherming, KUL). Dit project bestudeert de evolutie in de tijd van een
representatief panel bestaande uit 33% (ongeveer 317.000 individuen) van de RVA-
uitkeringsgerechtigden. 381
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Deze studie heeft de op het einde van het 1e kwartaal 2000 gepubliceerde gegevens
met betrekking tot de RVA-gerechtigden vergeleken met de gegevens met betrek-
king tot hun gezinssituatie op het einde van de maand december 1999 (waardoor
sommige verschuivingen en schijnbare tegenstrijdigheden mogelijk zijn). Behalve
de gegevens van de RVA gebruikt deze studie ook de gegevens van de KSZ, de RSZP-
PO, het RIZIV, het RSVZ, de RVP en het Rijksregister. We beschikken tevens over
gegevens met betrekking tot de gezinsleden van de personen uit de steekproef.

We wijzen er echter op dat de hier bestudeerde gegevens van 2000 dateren en de
huidige situatie dus niet exact weerspiegelen.

TABEL 2: DATAMATCHING TUSSEN GEZINSCATEGORIE (RVA) EN GEZINSSITUATIE VAN WERKLO-
ZEN, VOLGENS GESLACHT

Globaal gesproken kan het volgende uit tabel 2 worden afgeleid:

� 33% van de werklozen leeft in een gezin bestaande uit een koppel en een of meer
kinderen; twee derde onder hen is samenwonende werkloze;

� 21,4% van de werklozen heeft een gezinssituatie als alleenstaande, maar gezien
vanuit het standpunt van de RVA heeft één vierde onder hen het statuut van
gezinshoofd;

� 15,5% leeft in een eenoudergezin en nagenoeg allemaal zijn ze gezinshoofd;

� 14,4% woont bij zijn ouders en in 7 op de 10 gevallen als samenwonende;

� 12,1% maakt deel uit van een koppel zonder kinderen; de meesten krijgen een
werkloosheidsvergoeding als samenwonende.
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Gezinscategorieën van uitkeringsgerechtigde werklozen (RVA) 

 
Gezinshoofden Samenwonenden Alleenstaanden Totaal 

Gezinssituatie 
 

Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Totaal 
Alleenstaanden 4,4% 0,6% 0,5% 0,4% 9,4% 6,0% 14,4% 7,0% 21,4% 
Koppel zonder 
kinderen 

 
2,5% 

 
0,7% 

 
2,5% 

 
5,9% 

 
0;2% 

 
0,3% 

 
5,2% 

 
6,9% 

 
12,1% 

Koppel met 
kind(eren) 

 
7,8% 

 
2,8% 

 
4,7% 

 
17,5% 

 
0,2% 

 
0,0% 

 
12,7% 

 
20,3% 

 
33,0% 

Kind  2,1% 1,2% 6,0% 4,2% 0,6% 0,3% 8,7% 5,6% 14,4% 
Eenoudergezin 1,1% 13,6% 0,1% 0,4% 0,0% 0,1% 1,2% 14,2% 15,5% 
Andere 0,9% 0,5% 0,7% 0,7% 0,6% 0,2% 2,2% 1,5% 3,7% 
Totaal 19,0% 19,4% 14,5% 29,3% 11,0% 6,9% 44,5% 55,5% 100,0% 



Het type van gezin waar we het meeste werklozen vinden (33%), bestaat dus uit
twee personen die als koppel samenleven en een of meer kinderen hebben. Slechts
één werkloze op de drie in deze situatie behoort echter tot de gezinscategorie van
gezinshoofden (RVA), de overige twee derde heeft een statuut van samenwonende,
wat betekent dat hun echtgenoot of partner een beroepsactiviteit heeft.

Het traditionele dominerende gezinsbeeld – koppel met kinderen en één kostwin-
ner – wordt aangetast. Momenteel is het gezin met twee werkende volwassenen en
een of meer kinderen met 22,2% wel degelijk het meest voorkomende gezinstype.

We kunnen ons afvragen of dit type van gezin wel de sociale bescherming krijgt
waarop het aanspraak kan maken, aangezien de partner die werkloos wordt, al snel
tot de rol van steuntrekker wordt gedegradeerd en zijn rol in het levensonderhoud
van zijn gezin sterk in het gedrang komt.

Stemt het begrip “aanvullend loon”, dat de basis vormt van dit systeem, nog overeen
met onze huidige samenleving?

4.1. 38,4 WERKLOZEN OP 100 (19 MANNEN EN 19,4 VROUWEN) ZIJN GEZINSHOOFD:
HOE ZIET DE GEZINSSITUATIE ERUIT?

4.1.1. Mannen en vrouwen, gezinshoofden:

� 38,5% van de werklozen (mannen en vrouwen) zijn verantwoordelijk voor een
eenoudergezin;

� 27,7% leeft in een gezin bestaande uit een koppel met een of meer kinderen;

� 13,2% is alleenstaande;

� 8,6% is gezinshoofd in een gezin waar hij of zij kind is; 

� 8,4% is gezinshoofd van een koppel zonder kinderen.

4.1.2. Vrouwen als gezinshoofd

Werkloze vrouwen zijn gezinshoofd:

� in 70,3% van de gevallen als verantwoordelijke van een eenoudergezin;

� in 14,3% van de gevallen in een koppel met een of meer kinderen;

� en in 6% van de gevallen in de hoedanigheid van kind in een gezin.
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4.1.3. Mannen als gezinshoofd
Werkloze mannen zijn gezinshoofd:

� in 41,3% van de gevallen in een koppel met een of meer kinderen;

� in 23,5% van de gevallen als alleenstaande;

� in 13,4% van de gevallen in een koppel zonder kinderen;

� in 11,2% van de gevallen in de hoedanigheid van kind in een gezin.

4.2. 43,8 WERKLOZEN OP 100 WONEN SAMEN (14,5 MANNEN EN 29,3 VROUWEN):
HOE ZIET HUN REELE GEZINSSITUATIE ERUIT?
Over het geheel genomen wonen 43,8 werklozen op 100 samen. Opgesplitst vol-
gens geslacht zijn er 32,6% samenwonende werkloze mannen en 52,7% samenwo-
nende werkloze vrouwen.

GRAFIEK 6: SPREIDING VAN DE SAMENWONENDE WERKLOZEN VOLGENS GEZINSTYPE

Uit grafiek 6 kunnen we afleiden dat, als we alle samenwonende werklozen als
geheel beschouwen:

� 50,8% leeft in een gezin met een of meer kinderen waar beide partners werken;

� 23,4% als kind in een gezin leeft;

� 19,2% lid is van een gezin dat bestaat uit een koppel zonder kinderen en waarbij
beide partners werken.
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Als we de samenwonende werknemers volgens geslacht bekijken, dan blijkt dat:
� vrouwen vooral – a rato van 59,8% – samenwonend zijn, want ze leven in een

gezin met een of meer kinderen waar beide partners werken (terwijl mannen zich
slechts in 32,6% van de gevallen in deze situatie bevinden); 

� mannen zijn in eerste instantie samenwonend (41,4%), want ze leven als kind in
een gezin, situatie waarin slechts 14,4% van de werkloze vrouwen zich bevindt; 

� qua geslacht is er weinig verschil op het niveau van de samenwonenden in een
koppel zonder kinderen: 17% werkloze mannen en 20% werkloze vrouwen leven
met andere woorden in een koppel zonder kinderen waar beide partners werken.

Tot slot merken we op dat we, in plaats van te spreken van twee partners die wer-
ken, beter zouden zeggen “die gewerkt hebben”, aangezien deze situatie die perio-
de betreft die aan de werkloosheid voorafgaat.

4.3. DE ALLEENSTAANDEN
Tot slot valt er weinig te zeggen over de 17,9% werklozen die alleenstaand zijn en
voornamelijk tot de gezinssituatie van de alleenstaanden behoren.

4.4. GEZINSLAST EN WERKLOOSHEID
Op basis van dit panel (periode 1999-2000) weten we nu al wat meer over de
gezinssituatie van de personen die onder de werkloosheidsverzekering vallen.

Een laatste inlichting die we uit de analyse van de resultaten kunnen afleiden, heeft
betrekking op de gezinslast die werkloze mannen en vrouwen in hun dagelijks leven
dragen, uitgaande van het standpunt dat de gezinslast voornamelijk te maken heeft
met de aanwezigheid van kinderen in het huishouden.

Als we kijken naar de spreiding van de werklozen volgens hun gezinssituatie en de
gezinscategorie die door de RVA wordt toegekend (zie tabel 2), stellen we vast dat:

� 48% van de werklozen leeft in een gezin met een of meer kinderen (koppels met
kind(eren) en eenoudergezinnen); opgesplitst per geslacht geeft dat:

62,2% van de werkloze vrouwen (20,3% in een koppel met kind(eren) en 
14,2% in een eenoudergezin, tegenover 55,5% werkloze vrouwen);

31% van de werkloze mannen (13% + 1% tegenover 45%).

� slechts 26%van de werklozen effectief gezinshoofd is in een dergelijk gezin; opge-
splitst per geslacht wordt dat:

30% van de werkloze vrouwen (3% + 14% tegenover 55%);

20% van de werkloze mannen (8% + 1% tegenover 45%).
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Werkloze vrouwen behoren vaker tot gezinnen met een of meer kinderen, vooral
eenoudergezinnen, en worden effectief vergoed als gezinshoofd in een gezin met
een of meer kinderen; het is dan ook niet moeilijk om in te zien dat zij meer nog
dan de werkloze mannen in hun dagelijks leven met een gezinslast worden gecon-
fronteerd.

5. EVALUATIE VAN DE KOSTEN VAN EN BEZUINIGINGEN OP DE UITGAVEN GELINKT
AAN DE GEZINSCLASSIFICATIE VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 

Door de werkloosheidsuitkeringen volgens gezinscategorie te klasseren, zien we dat
de bedragen verschillen naargelang een werkloze samenwoont, alleenstaande is of
gezinshoofd is: het bedrag wordt verhoogd voor gezinshoofden en verlaagd voor
samenwonenden. 

Deze gezinsclassificatie van de werkloosheidsuitkeringen heeft uiteraard gevolgen
voor de uitgaven inzake werkloosheid. 

We proberen om deze impact in te schatten.

5.1. AL DAN NIET CONTRIBUTIEVE EIGEN RECHTEN, NIET-GEINDE EIGEN RECHTEN,
AFGELEIDE RECHTEN, ... HOE KENSCHETSEN WE DE UITBETAALDE WERKLOOS-
HEIDSUITKERINGEN?
Uiteraard kunnen we de socialezekerheidsrechten vanuit verschillende gezichtshoe-
ken onderzoeken (2): 

� juridisch, waarbij we ons afvragen wie aanleiding geeft tot het recht. Zo kunnen
we onderscheiden:

de eigen rechten: door de persoon zelf geopend;

- de afgeleide rechten: door een derde geopend.

� financieel: we bepalen hoe het recht wordt gefinancierd:

contributieve rechten: er wordt een bijdrage betaald;

niet-contributieve rechten: er wordt geen bijdrage betaald.

Nu deze definities zijn bepaald, wordt duidelijk dat heel wat combinaties mogelijk
zijn.

(2) Michel Deffet en Christel Nuyens, Essay over de afgeleide rechten, in Belgisch Tijdschrift voor
Sociale Zekerheid, 3e trimester, 1999.
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Hoe zit het met de werkloosheidsuitkeringen?

De werkloosheidsverzekeringsuitkeringen zijn in de eerste plaats eigen rechten ge-
opend door de werkloze zelf, die aan een aantal voorwaarden inzake prestaties, stu-
dies, ... moet voldoen. Deze uitkeringen zijn in principe contributieve rechten, aan-
gezien door de werknemers en hun werkgevers bijdragen verschuldigd zijn.

We kunnen de aan de alleenstaande werkloze toegekende uitkering beschouwen als
zijnde het eigen basisrecht. Het supplement dat aan het gezinshoofd boven op het
basisbedrag wordt toegekend, wordt een afgeleid recht dat onrechtstreeks aan de
partner en de andere personen die voor de werkloze tot een gezinslast behoren,
wordt toegekend.

De uitkeringen die aan een samenwonende worden toegekend, liggen lager dan die
van de alleenstaanden en het vervangingsinkomen dat door de werkloosheidsverze-
kering wordt uitbetaald, wordt geleidelijk aan verminderd tot het forfaitair bedrag;
hier gaat het duidelijk om een niet-geïnd eigen recht.

We bespreken hier voornamelijk de werkloosheidsuitkeringen verworven op basis
van arbeidsprestaties. Personen die op basis van hun studies op werkloosheidsuitke-
ringen aanspraak kunnen maken, genieten evenwel van een eigen niet-contributief
recht.

Lezers die meer wensen te weten, vinden in de bijlagen een uitvoerige weergave
van de berekeningen die wij hebben gemaakt.

5.2. SAMENGEVAT: AFGELEIDE RECHTEN EN NIET-GEINDE RECHTEN IN DE WERK-
LOOSHEIDSVERZEKERING

5.2.1. De afgeleide rechten ten gunste van de gezinshoofden

TABEL 3: VERSCHILLEN IN EUR TEN OPZICHTE VAN DE ALLEENSTAANDEN – VOLGENS GESLACHT
EN IN TOTAAL

De afgeleide rechten die in 2007 door werkloze gezinshoofden worden geïnd, in
vergelijking met de alleenstaanden, bedragen 232 miljoen EUR, waarvan 60%
bestemd is voor werkloze mannen en 40% voor werkloze vrouwen.
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5.2.2. De door de samenwonenden niet-geïnde eigen rechten

TABEL 4: VERSCHILLEN IN EUR TEN OPZICHTE VAN DE ALLEENSTAANDEN – VOLGENS GESLACHT
EN IN TOTAAL

De door de werkloze samenwonenden niet-geïnde rechten bedragen voor 2007 461
miljoen EUR, waarvan 33% betrekking heeft op werkloze mannen en 67% op werk-
loze vrouwen.

5.2.3. Impact van de grotere gezinsgerichtheid van de werkloosheidsuitkeringen vol-
gens geslacht

TABEL 5: AANDEEL (IN % VAN DE UITGAVEN) VAN DE NIET-GEINDE RECHTEN EN DE AFGELEIDE
RECHTEN IN DE VOLLEDIGE EN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID – VOLGENS GESLACHT EN IN TOTAAL

Bedragen van uitgaven, niet- geïnde rechten, afgeleide rechten en totale impact worden in EUR vermeld.
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Als we het bedrag van de door de samenwonenden niet-geïnde rechten relativeren
volgens de uitgaven die er betrekking op hebben, stellen we vast dat de door vrou-
wen niet-geïnde rechten doorgaans groter zijn dan de rechten die door mannen niet
worden geïnd.

De door de volledig werkloze vrouwen niet-geïnde rechten bedragen immers 11,5% van
de uitgaven, daar waar ze bij de uitgaven voor de mannen beperkt blijven tot 5,0%.

De situatie is omgekeerd als het over de afgeleide rechten gaat: de mannen krijgen
een hoger afgeleid recht (5,2%) dan de vrouwen (3,5%). Bij tijdelijke werkloosheid
zijn de door de mannen niet-geïnde rechten goed voor 5,4% van de uitgaven, tegen-
over 6,6% bij de vrouwen.

5.2.4. Totale impact van de grotere gezinsgerichtheid in de volledige en tijdelijke
werkloosheid
Als we een onderscheid maken tussen de niet-geïnde rechten en de afgeleide rech-
ten, zowel bij volledige als bij tijdelijke werkloosheid, stellen we vast dat de impact
van de grotere gezinsgerichtheid van de werkloosheidsuitkeringen voor de werklo-
ze mannen praktisch nihil is: voor hen zijn niet-geïnde rechten en afgeleide rechten
nagenoeg gelijkwaardig, aangezien deze beperkt zijn tot een saldo van -10.347.665 EUR,
hetzij een negatieve impact van 0,34% van de uitgaven in kwestie. Wat verre van het
geval is voor de vrouwen, wier niet-geïnde rechten en afgeleide rechten een saldo
van -214.059.061 EUR registreren: duidelijk een negatieve impact van 8,03%.

Voor alle uitgaven voor volledige en tijdelijke werkloosheid samen bedraagt de
impact van de grotere gezinsgerichtheid -4,0% van de totale uitgaven.

CONCLUSIE

Reeds 65 jaar lang verschaft de Belgische sociale zekerheid ons ons hele leven lang
sociale bescherming door te steunen op de solidariteits- en verzekeringsprincipes.
Als van nature houdt ze een “grotere gezinsgerichtheid” voor ogen en verleent ze
bijzondere bescherming aan wat tijdens de naoorlogse jaren een typisch Belgisch
gezin was: een koppel met kinderen waarbij de man de kostwinner is en de vrouw
huisvrouw, kinderoppas en huishoudster.

De werkloosheidsverzekering volgde de sociale zekerheid op de voet en stelde van-
uit hetzelfde gezichtspunt het vervangingsinkomen voorop als haar voornaamste
opdracht. De “grotere gezinsgerichtheid” van de werkloosheidsuitkeringen houdt
echter heel wat meer in dan louter de toekenning van een aanvulling voor diegenen
die zij beschouwt als gezinshoofd, aangezien zij – zo meent men – een grotere
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gezinslast hebben. Het vervangingsinkomen van de samenwonenden wordt immers
zonder overgangsperiode verlaagd, omdat ervan wordt uitgegaan dat zij door hun
gezinssituatie gemakkelijker de impact van het verlies van beroepsinkomen moeten
kunnen opvangen. Als we ons over de historische evolutie buigen, dan stellen we
vast dat de samenwonenden, waarvan ten onrechte wordt gesteld dat ze geen
gezinslast hebben, door de werkloosheidsverzekering in de loop van de tijd stief-
moederlijk worden behandeld en dat zij al snel in een situatie van steuntrekkers ver-
vallen.

Na één jaar werkloosheid is hun uitkering al beperkt tot 40% van het geplafonneer-
de loon en na nog eens drie maanden, eventueel verlengd naargelang van hun voor-
afgaande beroepsactiviteit, moeten ze zich tevredenstellen met een forfaitair bedrag
ten belope van 23% van het geplafonneerde loon; gezinshoofden daarentegen
behouden gedurende de volledige duur van hun werkloosheid een uitkering van
60% en de alleenstaanden 60% tijdens het eerste jaar en 53% nadien.

Is het een toeval dat er meer vrouwen in de categorie van de samenwonenden zit-
ten en dat zij bij de samenwonenden in de tweede periode (65%) en voor het forfai-
tair bedrag (75%) oververtegenwoordigd zijn? 

We moeten wel toegeven dat de werkloosheidsreglementering in de loop van de
tijd niet bepaald zachtzinnig met hen omging.

En toch veranderen de dingen, de samenleving evolueert, de gezinnen evolueren, ...

Opmerkelijk is dat bij de samenwonenden bij het begin van de werkloosheid zowel
de mannen (54% ) als de vrouwen (65%) in de meerderheid zijn, terwijl er bij de
gezinshoofden slechts 21% mannen en 19% vrouwen zijn. Al snel doen zich tussen
deze twee categorieën verschuivingen voor en het aandeel samenwonenden neemt
af ten voordele van de categorie van de gezinshoofden. Bij de mannen is er even-
eens een zekere verschuiving naar de categorie van de alleenstaanden.

Na een periode van minder dan 15 maanden zien we dat het aandeel samenwonen-
den reeds met 31% bij de mannen en met 18% bij de vrouwen is gedaald.

Wat het overheersende gezin betreft – het model van onze sociale zekerheid in haar
beginperiode, het gezin dat bestaat uit een koppel met kinderen en één kostwinner
– is het hoog tijd dat we beseffen dat dit niet langer de norm is in onze huidige
samenleving, aangezien slechts 8% van de RVA-gerechtigden nog aan deze definitie
beantwoordt.

Het gezin dat momenteel het best vertegenwoordigd is, met een percentage van
22,2%, is een gezin bestaande uit een koppel met een of meer kinderen waarbij
beide echtgenoten of partners werken en de gezinslast delen. Jammer genoeg is dit
geen ideale situatie wanneer de partner werkloos wordt, want hij krijgt al snel de
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rol van steuntrekker toebedeeld en hij kan zijn taak in het levensonderhoud van het
gezin niet langer vervullen zoals hij deed in de periode vóór hij zijn baan verloor;
evenmin kan hij zijn vroeger aangegane verbintenissen nog langer nakomen.

Stemt het begrip “aanvullend loon”, dat de basis vormt van dit systeem, nog wel
degelijk overeen met onze huidige samenleving? We kunnen ons terecht afvragen of
deze gezinnen wel de sociale bescherming krijgen waarop ze aanspraak kunnen
maken. 

IMPACT VAN DE GROTERE GEZINSGERICHTHEID BIJ VOLLEDIGE EN TIJDELIJKE
WERKLOOSHEID

Als we de uitkering van de alleenstaanden als basisuitkering nemen – het afgeleide
recht is het supplement dat het gezinshoofd bevoordeelt ten opzichte van de alleen-
staande, en het niet-geïnde recht is het verlies dat de samenwonende lijdt ten
opzichte van de alleenstaande – kunnen we proberen om, met de nodige behoed-
zaamheid, de impact te beoordelen die de grotere gezinsgerichtheid van de werk-
loosheidsuitkeringen heeft op de uitgaven.

Door een onderscheid te maken tussen niet-geïnde rechten en afgeleide rechten,
zowel bij volledige als bij gedeeltelijke werkloosheid, stellen we vast dat voor elk
geheel van uitgaven, de impact van de grotere gezinsgerichtheid -4,0% van de totale
uitgaven bedraagt. Dat betekent dat ons huidige stelsel overeenstemt met een bespa-
ring van 4% ten opzichte van een uitkeringssysteem waar iedereen tegen het alleen-
staandentarief zou worden vergoed.

Deze impact is nagenoeg nihil voor de werkloze mannen, bij wie de niet-geïnde
rechten en de afgeleide rechten praktisch gelijkwaardig zijn en zich beperken tot
een negatieve impact van 0,34% van de uitgaven in kwestie.

Wat absoluut niet het geval is voor de vrouwen, bij wie uit de vergelijking tussen
afgeleide rechten en niet-geïnde rechten duidelijk een negatieve impact van 8,03%
van de uitgaven in kwestie blijkt.

De grootte van de rechten die door vrouwen niet worden geïnd, kan in sterke mate
worden verklaard door het feit dat ze ruimschoots in de meerderheid zijn bij de
samenwonenden in de tweede periode, met 65% van de effectieven, en ook bij de
samenwonenden met een forfaitair bedrag, met 75% van de effectieven.

Het zijn dus wel degelijk de werkloze vrouwen die in hoofdzaak de kosten voor de
grotere gezinsgerichtheid van de uitgaven dragen en die er de voornaamste slacht-
offers van zijn.
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In een samenleving waarin participatie van iedereen op de arbeidsmarkt wordt aan-
geprezen, waarin de stijging van het werkgelegenheidspercentage van de vrouwen
een hoofddoelstelling is van het werkgelegenheidsbeleid, kunnen we ons afvragen
aan welke logica de sanctie beantwoordt die werklozen treft als ze tot de categorie
van samenwonenden behoren.

Een geïndividualiseerd systeem van werkloosheidsuitkeringen zou rechtvaardiger
zijn en niet alleen een positieve sociale impact hebben die ertoe bijdraagt dat de
cohesie van de huishoudens langer behouden blijft; maar ook de economische
impact zou onmiskenbaar zijn, want gezinnen met twee inkomens behoren tot die-
genen die de economische activiteit van het land ondersteunen.

Is het, nu de samenleving verandert, niet de hoogste tijd om ook een evolutie van
de basisprincipes van de werkloosheidsverzekering in overweging te nemen?

(Vertaling)
____________
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BIJLAGE: EVALUATIE VAN DE KOSTEN VAN EN BESPARINGEN OP UITGAVEN
GELINKT AAN DE GEZINSCLASSIFICATIE VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

B.1. DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN BIJ VOLLEDIGE WERKLOOSHEID, ZONDER
ANCIENNITEITSTOESLAG

TABEL I: WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN BIJ VOLLEDIGE WERKLOOSHEID – 2007

We merken al meteen op dat de vrouwen ruimschoots in de meerderheid zijn bij de
samenwonenden in de tweede periode, met 65% van de effectieven, en bij de
samenwonenden die een forfaitair bedrag krijgen, met 75% van de effectieven.

B.1.1. Het contributieve eigen recht van de alleenstaande werklozen
Het eigen recht van de alleenstaande werklozen waarmee rekening wordt gehou-
den, werd berekend op basis van de situatie in 2007.

Sinds 1 januari 2008 is het vergoedingspercentage voor alleenstaande werklozen in
de tweede periode gestegen van 50 tot 53%, waardoor het afgeleide recht van de
gezinshoofden daalt, maar het niet-geïnde recht van de samenwonenden stijgt
(ongewijzigd percentage: 40%).
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B.1.2. De afgeleide rechten van de werkloze gezinshoofden in 2007

TABEL II: VERSCHILLEN IN EUR TUSSEN DE GEZINSHOOFDEN EN DE ALLEENSTAANDEN – VOL-
GENS GESLACHT

Het afgeleide recht voor gezinslast van het werkloze gezinshoofd stemt overeen met
het supplement dat wordt ontvangen boven op de uitkering van de alleenstaande,
die als de basisuitkering wordt beschouwd.

Het afgeleide recht van de gezinshoofden werd berekend door de gemiddelde dage-
lijkse uitkering terug te brengen op het percentage dat de alleenstaande in de twee-
de periode krijgt (in 2007): 50% in plaats van 60%. Het verschil per dag dat zo wordt
bekomen, dat wil zeggen het dagelijkse afgeleide recht, bedraagt 6,30 EUR voor de
mannen en 6,00 EUR voor de vrouwen.

Het totale afgeleide recht van de gezinshoofden bedraagt in 2007 196.844.409 EUR,
waarvan 107.861.042 EUR voor mannen en 88.983.367 EUR voor vrouwen.

B.1.3. De door de samenwonenden niet-geïnde eigen rechten

TABEL III: VERSCHILLEN IN EUR TUSSEN DE SAMENWONENDEN EN DE ALLEENSTAANDEN – VOL-
GENS GESLACHT
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Dezelfde berekening wordt gemaakt voor de door de samenwonenden niet-geïnde
rechten.

Voor de samenwonende, volledig werkloze mannen bedragen de niet-geïnde rech-
ten 104.902.662 EUR, terwijl voor de samenwonende vrouwen de niet-geïnde rech-
ten 242,5 miljoen EUR bedragen.

Uit de spreiding van de samenwonenden volgens de drie opeenvolgende periodes
blijkt dat de vrouwen vooral in de derde periode, met een forfaitair bedrag als ver-
goeding, bijzonder goed vertegenwoordigd zijn. Nagenoeg de helft van de samen-
wonende vrouwen (49%) krijgt een forfaitair bedrag, terwijl bij de mannen de forfai-
taire vergoeding slechts voor 29% van toepassing is.

De vrouwen vertegenwoordigen, met 46.477 uitkeringstrekkers op de 61.270, ove-
rigens ongeveer 76% van alle samenwonenden met een forfaitair bedrag.

B.2. DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN BIJ VOLLEDIGE WERKLOOSHEID, MET ANCIEN-
NITEITSTOESLAG

B.2.1. De afgeleide rechten van de werkloze gezinshoofden in 2007

TABEL IV:  VERSCHILLEN IN EUR TEN OPZICHTE VAN DE ALLEENSTAANDEN – VOLGENS
GESLACHT

De afgeleide rechten voor gezinshoofden met anciënniteitstoeslag bedragen voor
2007:

� 31.843.960 EUR voor de mannen;

� 3.378.748 EUR voor de vrouwen.
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Gezinshoofden 

met anciënniteits-

toeslag 

Fysieke 

eenheden 

Dagen Verschil met 

alleenstaanden 

Afgeleid recht 

Mannen 20.934 6.436.042 4,95€ 31.843.960€ 
Vrouwen 2.654 767.275 4,40€ 3.389.748 € 



B.2.2. De door de samenwonenden niet-geïnde eigen rechten

TABEL V: VERSCHILLEN IN EUR TEN OPZICHTE VAN DE ALLEENSTAANDEN – VOLGENS GESLACHT
EN IN TOTAAL

De door de samenwonenden met anciënniteitstoeslag niet-geïnde rechten bedragen:

� 28.255.505 EUR voor de mannen; 

� 63.928.589 EUR voor de vrouwen.

B.3. WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN BIJ TIJDELIJKE WERKLOOSHEID

TABEL VI: AANTAL TIJDELIJK WERKLOZEN EN BEDRAGEN PER DAG PER GEZINSCATEGORIE,
VOLGENS GESLACHT EN IN TOTAAL
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Bij tijdelijke werkloosheid zijn de werkloosheidsuitkeringen identiek voor beide
categorieën (gezinshoofden en alleenstaanden) en worden ze berekend aan 65% van
het geplafonneerde loon.

Alleen de samenwonenden krijgen een minder hoge uitkering, die wordt berekend
aan 60% van het geplafonneerde loon. De tijdelijke werkloosheid past niet dezelfde
tarieven toe als de volledige werkloosheid.

Opmerkelijk is dat de mannen bijzonder talrijk aanwezig zijn in de categorie samen-
wonenden, waar ze 79% van de effectieven vertegenwoordigen.

In de tijdelijke werkloosheid is er met andere woorden geen afgeleid recht voor de gezins-
hoofden, maar wel een door de samenwonende werklozen niet-geïnd eigen recht.

Door de samenwonenden niet-geïnde eigen rechten bij tijdelijke werkloosheid

TABEL VII: VERSCHILLEN IN EUR TEN OPZICHTE VAN DE GEZINSHOOFDEN EN ALLEENSTAAN-
DEN – VOLGENS GESLACHT

De door de tijdelijk werkloze samenwonenden niet-geïnde rechten bedragen voor
2007:
� 16.894.501 EUR voor de mannen;
� 4.541.555 EUR voor de vrouwen.

____________
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Door de 

mannen 

Fysieke 
eenheden 

Dagen Verschil per 
dag 

Niet-geïnd eigen 
recht 

Samenw. 67.997 5.010.145 3,40€ 16.894.501€ 
Door de 

vrouwen 

Fysieke 
eenheden 

Dagen Verschil per 
dag 

Niet-geïnd eigen 
recht 

Samenw. 18.332 1.481.763 3,10€ 4.541.555€ 
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SCHORSING VAN HET RECHT OP
WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

DOOR DOMINIQUE BAUWENS

Attaché, Studiedienst, Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

1. INLEIDING

Er wordt vaak gezegd dat het Belgische stelsel voor werkloosheidsverzekering uniek
is in de wereld door het feit dat, eens het recht op een werkloosheidsuitkering is
verworven, het niet beperkt is in de tijd. Bij onze buren daarentegen is de duur van
de uitkering sowieso beperkt in de tijd en hangt de duur enerzijds af van de lengte
van de periode waarin de nu werkloze betrokkene voordien sociale bijdragen heeft
betaald (of, indien hij geen bijdragen heeft betaald, van de duur van het werk dat
deze betrokkene voordien heeft verricht) en anderzijds van de leeftijd van de
betrokkene.

Beide systemen lijken op het eerste gezicht volledig tegenstrijdig te zijn, maar na
een verregaandere analyse blijken ze toch dichter bij elkaar te staan dan men zou
denken:
� onze buren beschikken over een in België onbekend systeem, dat bij afloop van

het recht in de plaats komt van de werkloosheidsverzekering en dat werkloos-
heidsvoorziening wordt genoemd; dit systeem opent in heel wat gevallen een
recht voor een onbepaalde duur op een redelijk hoog vervangingsinkomen (1);

� in België werkte de individuele teller voor de duur van de werkloosheid zoals die
werd bepaald door art. 80 (2), op een dermate beperkende manier (nulinstelling
na 24 maanden ononderbroken voltijds werk), dat het om een “blind mechanis-
me” (3) ging dat onverbiddelijk werd toegepast, zelfs al hernam de begunstigde
herhaaldelijk het werk gedurende periodes die weliswaar onvoldoende lang
waren om opnieuw in een eerste vergoedbaarheidsperiode terecht te komen.

(1) In Duitsland en Oostenrijk bijvoorbeeld worden onbeperkt werkloosheidssteunuitkeringen
betaald voor een bedrag dat 10% lager ligt dan voor de werkloosheidsverzekering.
(2) Zie hoofdstuk 2.3; het gebruik van de verleden tijd wordt gerechtvaardigd door het feit dat art. 80
momenteel niet meer wordt toegepast.
(3) Zo was het mogelijk dat een uitsluitingsprocedure werd gestart tegen iemand die aan het werk was.
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Voor de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen op grond van de duur
van de werkloosheid kunnen we twee opeenvolgende regelingen onderscheiden: 
� enerzijds de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen door het feit

dat de werkloosheid abnormaal lang of herhaald was; deze schorsing werd in het
begin van de jaren vijftig ingevoerd en geregeld, achtereenvolgens door artikel 77
quinquies van het Regentsbesluit van 26 mei 1945, artikel 143 van het KB van 20
december 1963 en, tot slot, artikel 80 van het KB van 25 november 1991;

� anderzijds de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen in het kader
van de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk; deze schor-
sing werd in juli 2004 ingevoerd en valt onder art. 59 bis tot 59 decies van het KB
van 25 november 1991 (KB van 4 juli 2004), procedure die verdergaat dan de pro-
blematiek van de langdurige werkloosheid.

We schetsen nogmaals de geschiedenis van deze twee regelingen en proberen aan
te tonen dat het Belgische systeem van de werkloosheidsverzekering wel degelijk
beperkt is in de tijd, althans voor bepaalde bevolkingsgroepen: die groepen die ach-
tereenvolgens door deze twee regelingen worden bedoeld.

2. 1E REGELING – ABNORMAAL LANGDURIGE OF HERHAALDE WERKLOOSHEID

2.1. ARTIKEL 77 QUINQUIES VAN HET REGENTSBESLUIT VAN 26 MEI 1945
Niet lang na de oprichting van de Nationale Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Werkloosheid (NDAW) door het Regentsbesluit van 26 mei 1945, wordt een artikel
77 quinquies toegevoegd (4), dat bepaalt dat “de volledig uitkeringsgerechtigde
werklozen die een bijberoep uitoefenen of met een zelfstandige samenwonen, als-
ook de gehuwde volledig werkloze vrouwen kunnen worden uitgesloten van het
recht op werkloosheidskeringen indien hun werkloosheid abnormaal lang duurt of
abnormaal vaak wordt herhaald”. De voorloper van het beruchte artikel 80 (5) had
reeds vanaf het prille begin een zonder meer fallocratisch tintje.

Art. 77 quinquies van het KB van 13 december 1951 voorzag volledige uitsluiting; in
oktober 1953 werd de volledige uitsluiting voor de minst erge gevallen aangevuld
met de “beperking van de duur van de vergoeding per kalenderkwartaal tot het aan-
tal werkdagen dat in de loop van het voorafgaande kwartaal werd gepresteerd.” 
Deze reglementering van die tijd moest “verijdelen dat zelfstandigen de werkloos-
heidsverzekering overspoelen” (6) en “die werklozen uitsluiten voor wie de werk-
loosheidsvergoeding slechts een aanvulling is bij de niet-geringe inkomsten van het
huishouden” (7). 

(4) Door het KB van 13 december 1951, dat in april 1952 van kracht werd.
(5) Art. 80 is bij de werklozen bekend omdat het voor hen “uitsluiting” betekent.
(6) Jaarverslag 1952, p. 30.
(7) Ibidem.
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Om het individu te beschermen tegen de willekeur van de administratie, kon de
directeur van het plaatselijk werkloosheidsbureau echter slechts tot de beslissing tot
uitsluiting overgaan na een eensluidend advies van een adviescommissie. In 1952
werden zo, van de 7.980 gevallen die aan de adviescommissies werden voorgelegd,
3.584 uitsluitingen uitgesproken, dat wil zeggen 59%.

GRAFIEK 1: PARALLELLE EVOLUTIE VAN HET AANTAL VOLLEDIG UITKERINGSGERECHTIGDE WERK-
LOZEN EN HET AANTAL SCHORSINGEN DIE WERDEN UITGESPROKEN UIT HOOFDE VAN ART. 77
QUINQUIES

Uitgezonderd tijdens de eerste twee jaren van de tenuitvoerlegging van art. 77 quin-
quies, stellen we vast dat er een correlatie bestaat tussen de evolutie van het aantal
volledig werklozen en die van het aantal schorsingen voor abnormaal lange of her-
haalde werkloosheid.
Deze correlatie geldt vooral voor vrouwen, die de overgrote meerderheid van de uit-
gesloten personen uitmaakten: van de 8.964 gevallen van schorsing die in 1954 wer-
den uitgesproken, hadden er 7.620 betrekking op een vrouw.

Nog sprekender is het percentage volgens geslacht van het aantal geschorste perso-
nen binnen de bevolkingsgroep van volledig uitkeringsgerechtigde werklozen,
waarbij de discriminatie ten overstaan van de vrouwen duidelijk is.
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GRAFIEK 2: VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN HET RELATIEVE AANDEEL VAN GESCHORSTE
PERSONEN IN DE BEVOLKINGSGROEP VAN VOLLEDIG UITKERINGSGERECHTIGDE WERKLOZEN,
VOLGENS GESLACHT

In de loop van 1955 werd zo 14% van de volledig uitkeringsgerechtigde werkloze
vrouwen geschorst wegens abnormaal lange of herhaalde werkloosheid.

Het KB van 27 december 1961 wijzigde de draagwijdte van art. 77 quinquies gron-
dig door de toepassing ervan te veralgemenen tot alle volledig of deeltijdse (tijdelij-
ke) werklozen. Het MB van 10 april 1962 daarentegen beperkte als volgt de catego-
rieën van werklozen wier situatie moest worden onderzocht met het oog op de
eventuele toepassing van de bepalingen van art. 77 quinquies:
� werklozen met een werkloosheidsduur van minstens:

- 6 maanden voor jongeren onder de 26;
- 12 maanden voor 26- tot < 36-jarigen;
- 18 maanden voor 36- tot < 46-jarigen;
- 24 maanden voor 46- tot < 56-jarigen;

� werklozen die jonger zijn dan 56 en tijdens de voorbije twee kalenderjaren niet
minstens 78 dagen hebben gewerkt.

Door de uitbreiding/beperking van het toepassingsgebied van art. 77 quinquies daal-
de het aantal uitsluitingen in de loop van de jaren nadien (zie grafiek 3).

2.2. ARTIKEL 143 VAN HET KB VAN 20 DECEMBER 1963
Het nieuwe KB van 20 december 1963 verving het Regentsbesluit van 26 mei 1945;
art. 77 quinquies werd vervangen door art. 143, dat bepaalde dat “wanneer de staat
van werkloosheid, zowel bij volledig werklozen als bij gedeeltelijk werklozen,
abnormaal lang duurt of abnormaal vaak wordt herhaald, de werkloosheidsuitkerin-
gen kunnen worden geweigerd aan de betrokkenen, of de toekenning van de uitke-
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ringen kan per kalenderkwartaal worden beperkt tot het aantal dagen dat ten hoog-
ste overeenstemt met het aantal dagen dat er in de loop van het voorafgaande kwar-
taal werd gewerkt.” 

De Minister bepaalde in het MB van 4 juni 1964, meer bepaald in artikel 64, de cate-
gorieën van werklozen wier situatie wordt onderzocht met het oog op de eventuele
toepassing van de bepalingen van art. 143; hij nam daarvoor dezelfde categorieën
als in het MB van 10 april 1962, met uitzondering van de havenarbeiders en de zee-
vissers (52 werkdagen in de plaats van 78 tijdens de eerste twee kalenderjaren).

De criteria voor het bepalen van de mate waarin de duur van de werkloosheid of de
frequentie daarvan abnormaal zijn, worden eveneens nader toegelicht; er zijn er 4
(art. 63 van het MB van 4 juni 1964):
� het beroepsverleden;
� de gezins- of sociale situatie;
� de economische omstandigheden: werkmogelijkheden, leeftijd, beroep;
� de fysieke inzetbaarheid.

In 1967 veralgemeende een nieuw besluit de draagwijdte van de bepalingen van art.
143 tot de werknemers die in een baan met verkorte arbeidsduur tewerkgesteld
waren om aan de werkloosheid te ontsnappen.

Het is onmogelijk om exact te bepalen hoe groot de bevolkingsgroep is waarop de
criteria ingevoerd met het KB van 27 december 1961 betrekking hebben; we
beschikken immers niet over statistieken waarin leeftijd en duur van de werkloos-
heid naast elkaar worden gelegd. Daarom wordt de onderstaande grafiek louter ter
informatie weergegeven: hij geeft een overzicht van de volledig en gedeeltelijk
werklozen (8) zonder rekening te houden met de leeftijd of met de duur van de
werkloosheid.

(8) Aangezien het aantal deeltijdse werklozen wordt bepaald op basis van een daggemiddelde, heb-
ben we een vermenigvuldiger (3,6) toegepast om dit aantal vergelijkbaar te maken met het aantal vol-
ledig werklozen, aantal dat op basis van een maandgemiddelde wordt berekend. Om deze vermenig-
vuldiger te bepalen werd gekeken naar de reële gegevens die in de loop van de latere jaren werden
geregistreerd (van januari 1992 tot december 2004).
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GRAFIEK 3: PARALLELLE EVOLUTIE VAN HET AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDEN, VOLLEDIG EN
GEDEELTELIJK WERKLOZEN (9) EN VAN HET AANTAL SCHORSINGEN UITGESPROKEN UIT HOOFDE
VAN ART. 77 QUINQUIES EN 143

Tijdens deze periode, die door een laag werkloosheidscijfer wordt gekenmerkt,
daalde het aantal schorsingen tot in 1966, om vanaf dan weer onafgebroken te stij-
gen tot in 1974.
Ondanks deze stijging staan we nog zeer ver af van de hoge schorsingscijfers van
het begin van de jaren vijftig. Toch blijft de discriminatie ten overstaan van de vrou-
wen een feit (zie grafiek 4).

(9) Met inbegrip van de onvrijwillig deeltijdse werknemers vanaf 1968.
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GRAFIEK 4: VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN HET RELATIEVE AANDEEL VAN DE GESCHORS-
TE PERSONEN IN DE BEVOLKINGSGROEP VAN DE VOLLEDIG EN GEDEELTELIJK UITKERINGS-
GERECHTIGDE WERKLOZEN, VOLGENS (10) GESLACHT

De forse stijging van de olieprijzen in de loop van 1974 ontketende een economi-
sche crisis van een gigantische omvang, die het jaar daarna leidde tot een groot banen-
verlies, een stijging van de werkloosheid en een ernstige wanverhouding in de over-
heidsfinanciën. Drastische maatregelen waren onvermijdelijk: uitbreiding van de for-
mules voor brugpensioen en werkhervatting georganiseerd door de overheid (jonge-
renstages, bijzonder tijdelijk kader, enz.), maar ook meer beslissingen tot schorsing
en beperking van het recht op werkloosheidsuitkeringen. Tot in 1975 werd elke
beslissing verplicht voor advies voorgelegd aan een adviescommissie, die bij het
plaatselijk werkloosheidsbureau zetelde en waarin de vakbonden vertegenwoordigd
waren. Sinds het KB van 1976 hoeft de werkloosheidsinspecteur niet langer op het
advies van de adviescommissie te wachten om een beslissing te nemen; niettemin
behoudt de bestrafte werkloze de mogelijkheid om bij de voornoemde commissie
tegen deze beslissing beroep aan te tekenen.

Sinds 1 januari 1981 neemt de werkloosheidsinspecteur alleen de beslissing tot
schorsing of beperking van de rechten, zonder eerst bij de adviescommissie advies
in te winnen. Doordat het met de werkloosheid echter steeds slechter was gesteld,
werd een versoepeling van de maximumduur ingevoerd:
� < 26 jaar 9 maanden;
� van 26 tot < 36 jaar 18 maanden;
� van 36 tot < 46 jaar 27 maanden;
� van 46 tot < 56 jaar 36 maanden.

(10) Met inbegrip van de onvrijwillig deeltijdse werknemers vanaf 1968.
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Doordat de adviescommissie voor de procedure voor schorsing van het recht op
werkloosheidsuitkeringen aan de kant werd geschoven en ondanks het feit dat de
duur werd versoepeld, stellen we vast dat het aantal schorsingen in de periode
1975-1984 fors stijgt.

GRAFIEK 5: PARALLELLE EVOLUTIE VAN HET AANTAL UITKERINGSGERECHTIGDE, VOLLEDIG EN
GEDEELTELIJK WERKLOZEN + ONVRIJWILLIG DEELTIJDSE WERKNEMERS EN HET AANTAL SCHORSIN-
GEN UITGESPROKEN UIT HOOFDE VAN ART. 143

Het decennium 1975-1984 is voor de werkloosheid een sombere periode, want op
het dieptepunt van de economische crisis worden ongekend hoge werkloosheids-
cijfers geregistreerd. Het aantal schorsingen volgt dezelfde stijgende tendens en gaat
in enkele jaren tijd van 1.100 tot meer dan 8.000 schorsingen.
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GRAFIEK 6: VERGELIJKING VAN DE EVOLUTIE VAN HET RELATIEVE AANDEEL VAN DE GESCHORS-
TE PERSONEN IN DE BEVOLKINGSGROEP VAN VOLLEDIG EN GEDEELTELIJK UITKERINGSGERECH-
TIGDE WERKLOZEN + ONVRIJWILLIG DEELTIJDSE WERKNEMERS, VOLGENS GESLACHT

Vooral vrouwen zijn het slachtoffer van deze onafgebroken stijging van het aantal
schorsingen. In relatieve waarden echter gelijkt dit decennium op het vorige: in de
loop van deze jaren werd maximum 2,5% van de volledig en gedeeltelijk uitkerings-
gerechtigde werkloze vrouwen geschorst.

Het KB van 4 juni 1985 voert een reeks heel belangrijke wijzigingen in die de
toepassing van art. 143 objectiever moeten maken. Enerzijds worden voor het bepa-
len van de maximumduur twee criteria toegevoegd: het geslacht en het plaatselijk
bureau (d.w.z. de woonplaats van de betrokkene). Voortaan wordt de duur bepaald
naargelang van het bureau, het geslacht en de leeftijdsklasse. Anderzijds is er niet
langer sprake van een maximumduur, dan wel van een gemiddelde duur per
bureau, per geslacht en per leeftijdsklasse (11). Indien de betrokkene langer dan
tweemaal de gemiddelde duur in kwestie werkloos is, worden de criteria voor de
beoordeling van de mate van abnormaliteit van zijn werkloosheid in acht genomen.

Doordat de toepassing van art. 143 objectiever werd gemaakt, daalde het aantal
schorsingen aanzienlijk: van 8.163 in 1984 tot 1.569 in 1985. Dit is tevens het
gevolg van het feit dat de gemiddelde duur wordt gedifferentieerd naargelang van
het geslacht, de leeftijd en de woonplaats. Deze verschillen zijn belangrijk: voor de
mannen varieert de gemiddelde duur van 18 tot 48 maanden, afhankelijk van de
leeftijdsklasse en het werkloosheidsbureau, en voor de vrouwen van 20 tot 81

(11) Zie de tabel in bijlage 1.
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maanden. Het aantal schorsingen wordt pas echt afgeremd wanneer, in diezelfde
periode, andere maatregelen worden doorgevoerd (12) waarmee het maatschappe-
lijke karakter en de doelstelling van de werkloosheid worden erkend en waarmee
een poging wordt ondernomen om de negatieve gevolgen voor de betrokken indivi-
duen minder groot te maken.

Het KB van 4 juni 1985 tot slot beperkt de duur van de schorsing voor abnormaal
lange werkloosheid tot 52 weken; bovendien is het advies van de adviescommissie
vereist indien de inspecteur na afloop van de 52 weken overweegt om de betrokke-
ne het recht op werkloosheidsuitkeringen te ontzeggen voor een onbepaalde duur
(de schorsing beperkt tot 52 weken werd in 1987 afgelast).

Een jaar later werd met het KB van 30 december 1986 een nog ingrijpendere veran-
dering doorgevoerd: het toepassingsgebied van de uitsluitingsmaatregel wordt
beperkt tot de werknemers:
� die jonger zijn dan 50;
� die een forfaitaire uitkering krijgen (werklozen van categorie B in de 3e vergoed-

baarheidsperiode);
� die geen deeltijdse betrekking hebben (om aan de werkloosheid te ontsnappen)

die minstens een halftimebaan is.

Verder biedt het KB twee mogelijkheden om beroep aan te tekenen: enerzijds op
basis van het lage inkomen van het huishouden en anderzijds op basis van de uitzon-
derlijke inspanningen die worden geleverd om werk te vinden.

Voortaan komen alleen samenwonenden, die een forfaitaire uitkering krijgen, jon-
ger zijn dan 50 en deel uitmaken van een huishouden met een voldoende hoog inko-
men, in aanmerking voor schorsing indien de duur van hun werkloosheid meer dan
het dubbele van de gemiddelde op hen toepasbare duur bedraagt. Door bepaalde
samenwonenden als doelgroep te kiezen worden onrechtstreeks die vrouwen
bedoeld die samenwonen en van de middenklasse afkomstig zijn. Nochtans is het
voor ons onmogelijk om de exacte grootte te bepalen van de bevolkingsgroep die
met artikel 143 wordt beoogd; voor die periode beschikken we immers over geen
enkele betrouwbare statistiek om de doelgroep “samenwonenden in de 3e vergoed-
baarheidsperiode, die jonger zijn dan 50, deel uitmaken van een huishouden met
een voldoende hoog inkomen en bij wie de duur van de werkloosheid niet meer
bedraagt dan het dubbele van de gemiddelde duur volgens geslacht en werkloos-
heidsbureau” af te bakenen. Om die reden geeft de onderstaande tabel louter het
aantal schorsingen weer tijdens de jaren 1987 tot 1990.

(12) Zoals de invoering van een hele reeks vrijstellingen voor de inschrijving als werkzoekende: als
oudere werkloze, om sociale of gezinsredenen, wegens studiehervatting, om als zelfstandige te star-
ten, voor onderwijzend personeel tijdens de zomervakantie.
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TABEL 1: EVOLUTIE VAN HET AANTAL SCHORSINGEN UIT HOOFDE VAN ART. 143, VOLGENS
GESLACHT

Het verpletterende overwicht van vrouwen in het aantal schorsingen spreekt boekdelen.

Sinds het KB van 12 juli 1989 kunnen werklozen met een vrijstelling wegens sociale
of gezinsredenen of een vrijstelling om een beroepsopleiding te kunnen volgen of
om opnieuw te gaan studeren, eveneens worden geschorst.

Het MB van 12 juni 1990 verlaagt de gemiddelde duur en past de gemiddelde duur
aan volgens de nieuwe gegevens die bij het begin van 1990 (13) werden geregis-
treerd. Ten opzichte van 1985 zijn er enkele ingrijpende veranderingen. Zo daalt de
gemiddelde duur van de werkloosheid voor vrouwen, voor mensen ouder dan 35 en
in bepaalde subregio’s van het land.

Sinds het KB van 27 november 1990 kunnen onvrijwillig deeltijdse werknemers (om
aan de werkloosheid te ontsnappen) eveneens het voorwerp uitmaken van een
schorsing wegens abnormaal langdurige werkloosheid. De dagen van werkloosheid
in het deeltijdse stelsel tellen eveneens mee bij de berekening van de duur van de
werkloosheid. Hierbij moet worden beklemtoond dat sinds 1982 het aantal onvrij-
willig deeltijdse werknemers door de verbetering van hun statuut pijlsnel de lucht is
ingegaan: van 23.600 in 1982 tot 204.069 in 1990.

In de loop van 1991 werd de toepassing van artikel 143 in sommige gevallen versoepeld:
� werknemers die op het ogenblik dat zij de waarschuwing krijgen dat ze geschorst

zullen worden, reeds sinds ten minste zes maanden opnieuw voltijds aan het werk
zijn, kunnen niet meer geschorst worden;

� de datum waarop de schorsing zou ingaan, wordt in sommige gevallen, wanneer
zij lessen of een beroepsopleiding volgen, naar een latere datum verschoven.

Desondanks constateren we vanaf 1991 een bliksemsnelle stijging van het aantal
schorsingen: dit aantal stijgt van 1.775 in 1990 tot 23.273 in 1991. De onvrijwillig
deeltijdse werkneemsters vallen duidelijk uit de boot. In die tijd had de regering

(13) Zie de tabel in bijlage 2.
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  Mannen Vrouwen Totaal 
1987 447 16,5% 2.268 83,5% 2.715 100% 

1988 76 8,6% 808 91,4% 884 100% 
1989 29 4,4% 637 95,6% 666 100% 
1990 111 6,3% 1.664 93,7% 1.775 100% 



immers de bedoeling om de uitkeringen van de nieuwe samenwonende, onvrijwillig
deeltijdse werknemers drastisch te verlagen, project waarvan onder druk van de
vakbonden werd afgestapt. Pas in 1993 ziet een gelijkaardig project het daglicht,
met de creatie van het nieuwe statuut met de aantrekkelijke titel “deeltijds werkne-
mer met behoud van rechten en met inkomensgarantie-uitkering”; dit statuut zou
geleidelijk aan het oude statuut van “onvrijwillig deeltijds werknemer” vervangen.

2.3. ARTIKEL 80 VAN HET KB VAN 25 NOVEMBER 1991
De artikels 80 tot 88 van het nieuwe KB van 25 november 1991 geven in grote lij-
nen de inhoud van artikel 143 van het vroegere KB weer.

De gemiddelde gewestelijke duur wordt in detail uiteengezet in art. 57 van het MB
van 26 november 1991, dat dezelfde duur overneemt als het MB van 12 juni 1990.

Daar waar vroeger alleen de uitkeringsgerechtigden toegelaten op werkbasis onder-
havig waren aan de bepalingen van art. 80, breidt het KB van 22 juni 1992 het toe-
passingsgebied van art. 80 uit tot de uitkeringsgerechtigden toegelaten op basis van
studies. In hun geval wordt het dubbele van de gemiddelde gewestelijke duur ver-
vangen door een duur van 24 maanden (KB van 27 december 1993). De wachtuitkering
die werd toegekend aan de uitkeringsgerechtigden toegelaten op basis van studies,
werd in 1982 ingevoerd.

Sinds 1 juni 1994 heeft de activiteit die een werkloze uitoefent in het kader van een
plaatselijk werkgelegenheidsagentschap tot gevolg dat de schorsing pas op latere
datum van kracht wordt.

TABEL 2: EVOLUTIE VAN HET AANTAL SCHORSINGEN UIT HOOFDE VAN ART. 80, VOLGENS
GESLACHT

Dat het aantal uitgesloten vrouwen zo opzienbarend steeg, wordt verklaard door het
feit dat het toepassingsgebied van art. 80 werd uitgebreid tot de samenwonende
onvrijwillig deeltijdse werkneemsters (79.114 vrouwen in 1992) en tot de samen-
wonende wachtuitkeringstrekkers (66.312 vrouwen in hetzelfde jaar). We kunnen
schatten dat de vrouwelijke bevolking die aan art. 80 is onderworpen, hierdoor in
twee jaar tijd verdrievoudigd is.
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  Mannen Vrouwen Totaal 
1992 1.168 6,8% 16.077 93,2% 17.245 100% 

1993 2.772 7,7% 33.114 92,3% 35.886 100% 
1994 2.303 10,8% 18.927 89,2% 21.230 100% 
1995 2.448 11,0% 19.826 89,0% 22.274 100% 



TABEL 3: EVOLUTIE VAN HET RELATIEVE AANDEEL VAN GESCHORSTE PERSONEN IN DE BEVOL-
KINGSGROEP VAN DE SAMENWONENDEN MET EEN FORFAITAIRE UITKERING EN JONGER DAN 50,
(14) VOLGENS GESLACHT

Het KB van 22 november 1995 wijzigt artikel 81 betreffende de duur van de werk-
loosheid en vervangt “het dubbele van de gemiddelde gewestelijke werkloos-
heidsduur” door “anderhalve keer de gemiddelde gewestelijke werkloosheidsduur”.
Bijgevolg kunnen de werklozen voortaan sneller worden geschorst dan voordien.

De werkloze die om sociale of gezinsredenen een vrijstelling geniet of die een PWA-
activiteit uitoefent, alsook de deeltijdse werknemer met behoud van rechten en de
IGU-trekker, genieten van een uitstel van schorsing uit hoofde van het KB van 26
maart 1996.

In 1998 worden volledig uitkeringsgerechtigde werklozen die zonder verlies van het
voorrecht van de uitkeringen hun studies willen voortzetten, aangemoedigd; om die
reden voorziet het KB van 12 maart 1999 het uitstel van de schorsing in geval van
hervatting van studies met volledig leerplan.

TABEL 4: EVOLUTIE VAN HET AANTAL SCHORSINGEN UIT HOOFDE VAN ART. 80, VOLGENS
GESLACHT

(14) Hetzij P (samenwonende, op werkbasis toegelaten uitkeringsgerechtigden met een forfaitaire
uitkering) + W (samenwonende, op basis van studies toegelaten uitkeringsgerechtigden). De statisti-
sche duur van de werkloosheid waarover wij beschikken, stemt niet overeen met de duur van de
werkloosheid die voor art. 80 werd berekend; in het laatste geval wordt deze immers niet onderbro-
ken na drie opeenvolgende maanden zonder betaling. De hier berekende bevolkingsgroep wordt met
andere woorden overschat, aangezien er geen rekening wordt gehouden met de duur van de werk-
loosheid, noch met de inkomensomstandigheden van het huishouden.
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  Mannen Vrouwen 
1992 3% 8% 

1993 7% 17% 
1994 5% 10% 
1995 6% 12% 

  Mannen Vrouwen Totaal 
1996 6.290 19,6% 25.754 80,4% 32.044 100% 

1997 4.204 22,2% 14.699 77,8% 18.903 100% 
1998 3.652 24,4% 11.293 75,6% 14.945 100% 
1999 2.916 25,4% 8.566 74,6% 11.482 100% 



De verkorting van de gemiddelde duur leidde in 1996 nogmaals tot een stijging van
het aantal schorsingen. Reeds het jaar daarna maakte de schrapping van verschillen-
de statuten van vrijgestelden uit het toepassingsgebied van art. 80, alsook van het
statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten en de IGU, dat het aantal
schorsingen uit hoofde van art. 80 aanzienlijk daalde.

TABEL 5: EVOLUTIE VAN HET RELATIEVE AANDEEL VAN GESCHORSTE PERSONEN IN DE BEVOL-
KINGSGROEP VAN DE SAMENWONENDEN MET EEN FORFAITAIRE UITKERING EN JONGER DAN 50,
VOLGENS GESLACHT

In 1996 worden alle records gebroken: in absolute waarde, dat van het aantal
geschorste personen (32.044) en in relatieve waarde, ten opzichte van de beoogde
bevolkingsgroep: 15% voor de mannen en 20% voor de vrouwen.

Het jaar 2000 betekende een kentering: de administratieve sancties en de controle
van de gezinssituatie van de werklozen werden versoepeld. De waaier van adminis-
tratieve sancties werd uitgebreid: behalve klassering zonder gevolg, is er nu ook de
verwittiging en de opschorting, die enigszins de tijdelijke of definitieve uitsluiting
als harde sancties verzachten.

We stellen tevens vast dat het aantal uitsluitingen wegens langdurige werkloosheid
daalde. In die tijd werd steeds vaker de idee geopperd om de bepalingen van art. 80
af te schaffen of te hervormen.

TABEL 6: EVOLUTIE VAN HET AANTAL SCHORSINGEN UIT HOOFDE VAN ART. 80, VOLGENS
GESLACHT

Sterke daling van het aantal schorsingen en geleidelijk herstel van het evenwicht ten
nadele van de mannen: van 4,4% schorsingen in 1989 tot 28,7% in 2003.
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  Mannen Vrouwen 
1996 15% 20% 

1997 11% 13% 
1998 11% 11% 
1999 9% 9% 

  Mannen Vrouwen Totaal 
2000 2.548 25,1% 7.588 74,9% 10.136 100% 
2001 2.362 26,5% 6.565 73,5% 8.927 100% 
2002 2.329 28,7% 5.787 71,3% 8.116 100% 
2003 2.398 28,7% 5.961 71,3% 8.359 100% 



TABEL 7: EVOLUTIE VAN HET RELATIEVE AANDEEL VAN GESCHORSTE PERSONEN IN DE BEVOL-
KINGSGROEP VAN DE SAMENWONENDEN MET EEN FORFAITAIRE UITKERING EN JONGER DAN 50,
VOLGENS GESLACHT

Ook in relatieve waarden noteren we sinds 1998 een evenwicht tussen de geslach-
ten: in 1998 werd 11% van de beoogde samenwonende mannen en vrouwen
geschorst, in 2000-2001 was dat 9% en in 2002-2003 7%.

2.4. GELEIDELIJKE AFSCHAFFING VAN ARTIKEL 80
In januari 2000 werd in opdracht van de RVA door de universiteit van Antwerpen
en van Luik een studie uitgevoerd waarbij een evaluatie werd gemaakt van de
impact van het schorsings- en sanctiebeleid op het inkomen en de situatie op de
arbeidsmarkt van de bestrafte personen. Uit deze enquête blijkt dat “een maand na
de schorsing een kwart van de langdurig werklozen die uit hoofde van artikel 80
waren geschorst, weer aan het werk is (26%)” (15). “Voor een grote meerderheid
van langdurig werklozen leidt de sanctie echter niet tot werk maar tot inactiviteit”
(16). Nadien werden nog meer onderzoeken uitgevoerd, zowel door de universiteit
van Antwerpen als door het IRES (Institut de Recherche Economique et Sociale –
Instituut voor economisch en sociaal onderzoek, van de Université Catholique de
Louvain); hieruit blijkt dat het einde van een recht invloed heeft op het zoeken naar
werk: “Eén maand voor de schorsing zou het werkgelegenheidspercentage reeds 16
procentpunten hoger liggen dan zijn niveau als er geen schorsing was ... 14 maan-
den na de schorsing zou de impact 26% bedragen” (17). 

Om deze hoge impact te verklaren, schuiven de auteurs drie hypothesen naar
voren:
� de geschorste personen hebben een sporadische link met de werkgelegenheid

behouden wegens de gecompliceerde berekeningswijze voor de duur van de
werkloosheid;

(15) De Lathouwer, Lieve, Bogaerts, Kristel en Perelman, Serge, Schorsingsbeleid in de werkloos-
heidsverzekering en herintrede op de arbeidsmarkt, De Federale Diensten voor Wetenschappelijke,
Technische en Culturele Aangelegenheden, januari, p. 95, 2000.
(16) Idem, p. 95.
(17) De Lathouwer, Lieve, Cockx, Bart, Bogaerts, Kristel, Ries, Jean en Van den Bosch, Karel, De
impact van schorsing Artikel 80 in de werkloosheidsverzekering op herintrede en armoede, Aca-
demia Press, Gent, p. 216, 2003.
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  Mannen Vrouwen 
2000 9% 9% 

2001 9% 8% 
2002 8% 7% 
2003 7% 7% 



� de geschorste personen hebben doorgaans geen recht op bijstand doordat ze tot
een eerder “welgesteld” huishouden behoren;

� de geschorste personen hebben een grotere inzetbaarheid door het feit dat ze tot
een eerder “welgesteld” huishouden behoren.

Deze studies stellen niet voor om artikel 80 kortweg af te schaffen, maar wel om het
volgens de onderstaande lijnen te hervormen:
� de geleidelijke verlaging van het niveau van de uitkering naarmate de werkloos-

heid langer duurt;
� de uitbreiding van artikel 80 naar de andere categorieën van werklozen;
� een sanctie die alleen voor de niet-actieven is bedoeld.

De politieke context van die periode leidde echter tot nog een andere oplossing dan
louter de hervorming van artikel 80 en een nieuwe regeling werd in het leven geroe-
pen, “activering van het zoekgedrag naar werk” genoemd. In tegenstelling tot artikel
80 – met als voornaamste bestaansreden het sanctioneren van de langdurig werklo-
ze om hem ertoe aan te zetten om werk te zoeken – heeft deze nieuwe procedure
een veel ruimere doelgroep: ze is in de eerste plaats bedoeld voor werklozen jonger
dan 50 vanaf het ogenblik dat zij werkloos zijn, om hen te begeleiden bij hun zoe-
ken naar werk vooraleer ze in de werkloosheid verstrikt raken. Deze regeling moet
inspelen op:
� de afschaffing van artikel 80;
� de afschaffing van de stempelcontrole;
� een zo snel mogelijk gestarte individuele begeleiding met het oog op beroeps-

inschakeling;
� optimalisering van de coördinatie van de gegevensstroom en de acties tussen de

verschillende actoren (RVA, VDAB, FOREM, Actiris, Kruispuntbank, enz.).

De procedure voor activering van het zoekgedrag naar werk werd staps-
gewijze ingevoerd: in juli 2004 voor jongeren onder de 30; in juli 2005 voor de
werklozen tussen 30 en 40 jaar oud en in juli 2006 voor de werklozen tussen 40 en
50. De toepassing van artikel 80 werd opgeheven tegelijkertijd met de invoering van
deze nieuwe regeling, naargelang van de verschillende betrokken leeftijdsgroepen.

TABEL 8: EVOLUTIE VAN HET AANTAL SCHORSINGEN UIT HOOFDE VAN ART. 80, VOLGENS
GESLACHT
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  Mannen Vrouwen Totaal 
2004 2.574 34,1% 4.965 65,9% 7.539 100% 

2005 989 25,0% 2.972 75,0% 3.961 100% 
2006 302 23,8% 969 76,2% 1.271 100% 
2007 44 19,8% 178 80,2% 222 100% 



De periode 2004-2007 stemt overeen met het geleidelijk aan afschaffen, per opeen-
volgende leeftijdsklasse, van de toepassing van art. 80.

TABEL 9: EVOLUTIE VAN HET RELATIEVE AANDEEL VAN GESCHORSTE PERSONEN IN DE BEVOL-
KINGSGROEP VAN DE SAMENWONENDEN MET EEN FORFAITAIRE UITKERING EN JONGER DAN 50
(18), VOLGENS GESLACHT

In de loop van de jaren 2004 tot 2006 blijkt het relatieve aandeel, volgens geslacht,
van de geschorste personen in de bevolkingsgroep van de samenwonenden met een
forfaitaire uitkering en jonger dan 50, voortaan ten nadele te zijn van de mannen;
hierbij beklemtonen we echter hoe moeilijk het is om een exacte raming te maken
van de bevolkingsgroep van samenwonenden met een forfaitaire uitkering en jonger
dan 50, behorende tot een huishouden met een voldoende hoog inkomen en een
werkloosheidsduur die anderhalve keer langer is dan de gemiddelde gewestelijke
duur, volgens geslacht en leeftijdsklasse.

(18) Om de bevolkingsgroep van samenwonenden met een forfaitaire uitkering zoals die wordt
bedoeld in artikel 80 te schatten, hebben wij deze per leeftijdscategorie en per 6 maanden gewogen;
in 2004 werd voor de eerste 6 maanden met alle leeftijdscategorieën onder de 50 jaar rekening
gehouden, voor de laatste 6 maanden met deze zelfde leeftijdscategorieën, maar met uitzondering
van de jongeren onder de 30. Uiteraard gaat het hier slechts om een raming die – we herhalen het –
noch met de duur van de werkloosheid, noch met het gezinsinkomen rekening houdt.
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  Mannen Vrouwen 
2004 11% 8% 

2005 13% 9% 
2006 8% 5 % 
2007 2% 2% 



2.5. OVERZICHT VAN DE EVOLUTIE VAN DE 1E REGELING

GRAFIEK 7: EVOLUTIE VAN DE 1E REGELING VAN 1952 TOT 2007

De door de regeling bij abnormaal lange werkloosheid beoogde doelgroep varieerde
in de loop van de tijd: werkneemsters die een nevenbetrekking vervullen en die
men uit de werkloosheidsverzekering wilde halen, samenwonende werkzoekende
vrouwen, onvrijwillig deeltijdse werkneemsters, doelgroepen die in de jaren negen-
tig te talrijk zijn geworden.

3. 2E REGELING – DE PROCEDURE VOOR ACTIVERING VAN HET ZOEKGEDRAG NAAR
WERK

De activering van het zoekgedrag naar werk: “Alle acties die door de RVA worden
gevoerd om te beoordelen welke inspanningen de volledig werkloze levert om zich
op de arbeidsmarkt te herintegreren” (19). 

3.1. GRONDSLAGEN
Zonder het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de federale staat, de
gewesten en de gemeenschappen aangaande de actieve begeleiding en follow-up
van de werklozen, zou er geen daadwerkelijk activeringsbeleid mogelijk zijn
geweest.

(19) RVA, Jaarverslag 2005, p. 76.
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TABEL 10: RESPECTIEVE VERBINTENISSEN

3.2. VERGELIJKING MET ARTIKEL 80
De procedure voor activering van het zoekgedrag naar werk blijkt nog sneller
(werkloosheid van korte duur), nog progressiever (herhaalde gesprekken) en nog
rechtvaardiger (alle gezinscategorieën) te zijn.
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Verbintenissen van de Federale Staat Verbintenissen van de gewesten en 
gemeenschappen 

Elektronische gegevensuitwisseling naar de 
gewesten en gemeenschappen van de gege-
vens met betrekking tot de werklozen die in het 
kader van de follow-upprocedure werden gecon-
tacteerd (identiteit, aard van de contacten, ...) 

Begeleiding voor werklozen tijdens de eerste 
zes maanden werkloosheid (< 25 jaar) of de 
eerste twaalf maanden werkloosheid (25 jaar en 
ouder) 

Terbeschikkingstelling voor de gewesten en ge-
meenschappen van de gegevens met betrek-
king tot de tewerkstelling van de werklozen 
(Dimona, ...) 

Zo niet, intensieve begeleiding aangeboden in 
de twee kalendermaanden die volgen op de 
ontvangst van de verwittiging van de RVA 

(intensieve begeleiding: 1 actie/contact per 
maand) 

Bijdrage in de financiering van de acties van de 
gewesten en gemeenschappen (± 25.000.000 
EUR per jaar) 

Intensieve acties aangaande opleiding, 
beroepservaring of integratie (intensieve actie = 
overdag en ten minste 3 dagen per week) 

Afschaffing van de follow-upprocedure in geval 
van begeleiding of opleiding 

De werkloze informeren over zijn rechten en in 
het bijzonder over de follow-upprocedure (op 
het ogenblik van de inschrijving als 
werkzoekende) 

 Elektronische gegevensuitwisseling (via de 
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.) 



TABEL 11: VERGELIJKING ARTIKEL 80 / PROCEDURE VOOR ACTIVERING VAN HET ZOEKGEDRAG
NAAR WERK

3.3. GEVALLEN VAN UITSLUITING
Bij de procedure voor activering van het zoekgedrag naar werk wordt uitsluiting in
enkele zeer nauwkeurig omschreven gevallen uitgesproken in de loop van het twee-
de of derde gesprek. Hierna volgen de details in verband met de bepalingen die er
betrekking op hebben.

(20) In het jargon van de RVA wordt de procedure voor de activering van het zoekgedrag naar werk
“beschikbaarheid” genoemd.
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Artikel 80 Activeringsprocedure (beschikbaarheid (20)) 

Samenwonende, uitkeringsgerechtigde, volledig 
werkloze met een forfaitaire uitkering 

Uitkeringsgerechtigde, volledig werkloze, 
ongeacht zijn gezinssituatie 

Werkzoekende jonger dan 50 Werkzoekende jonger dan 50 

In de 3e vergoedbaarheidsperiode  Niet in de 1e vergoedbaarheidsperiode 

Gemiddelde gewestelijke duur per leeftijds-
categorie x 1,5 

Werkloos sinds ten minste 15 maanden (< 25 
jaar) of sinds ten minste 21 maanden (25 jaar of 
ouder) 

Geen werkhervatting gedurende ten minste 6 
maanden 

Arbeidsgeschikt 

Ontoereikend gezinsinkomen heft de 
uitsluitingsprocedure op 

Ontoereikend gezinsinkomen stelt de 
uitsluitingsprocedure met 6 maanden uit (indien 
hij/zij samenwonend is en toegestaan is op 
werkbasis) 



TABEL 12: BEPALINGEN VAN DE ARTIKELS MET BETREKKING TOT DE GEVALLEN VAN UITSLUITING
UIT HET RECHT OP EEN WACHT- OF WERKLOOSHEIDSUITKERING

De – onmiddellijke of met 6 maanden uitgestelde – uitsluiting uit het recht op
wacht- of werkloosheidsuitkeringen kan zich in twee gevallen voordoen: tijdens het
2e gesprek, wanneer de betrokkene een negatieve beoordeling krijgt en weigert een

(21) Bedragen van kracht op 01/09/2008.
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Artikels Bepalingen 

Art. 59 quinquies §5 

Financiële gevolgen van de 
weigering om de tweede overeen-
komst tijdens het tweede gesprek te 
ondertekenen 

De werkloze die geen gevolg geeft aan het schrijven 
bedoeld in het eerste lid in fine of die de in het eerste lid 
bedoelde overeenkomst weigert te ondertekenen, wordt 
gelijkgesteld met een werkloze wiens inspanningen 
onvoldoende worden geacht na afloop van het gesprek 
bedoeld in artikel 59 sexies, en wordt uitgesloten van het 
recht op uitkeringen overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 59 sexies, § 6. 

Art. 59 sexies §1 

Financiële gevolgen indien de 
werkloze zich niet meldt voor het 
derde gesprek 

Indien de werkloze zonder geldige reden geen gevolg geeft 
aan de tweede oproeping, wordt hij gelijkgesteld met een 
werkloze die de verbintenis aangegaan in de in artikel 59 
quinquies beschreven overeenkomst niet is nagekomen, en 
wordt hij uitgesloten van het recht op uitkeringen, 
overeenkomstig de bepalingen van § 6. 

Art. 59 sexies §6 

Financiële gevolgen van een 
negatieve beoordeling na het 3e 
gesprek 

Indien de verbintenis aangegaan in de schriftelijke 
overeenkomst bedoeld in artikel 59 quinquies, § 5 niet 
wordt nageleefd of indien de inspanningen om de 
arbeidsmarkt te integreren als ontoereikend worden 
beschouwd: 

1° wordt de in artikel 36 bedoelde jonge werknemer 
uitgesloten van het recht op wachtuitkeringen; 

2° ontvangt de werkloze die werkloosheidsuitkeringen 
geniet en die de hoedanigheid heeft van werknemer met 
gezinslast in de zin van artikel 110, § 1 of van alleen-
wonende werknemer in de zin van artikel 110, § 2, 
gedurende een periode van 6 maanden, gerekend van 
datum tot datum, de in artikel 130 bis bedoelde vermin-
derde uitkering; na afloop van de hoger genoemde periode 
wordt hij uitgesloten van het recht op uitkeringen; [603] 

3° de werkloze die werkloosheidsuitkeringen geniet en die 
de hoedanigheid heeft van samenwonende werknemer in 
de zin van artikel 110, § 3, wordt uitgesloten van het recht 
op uitkeringen. 

In afwijking van het 1e lid, 3°, geniet de werkloze die bewijst 
dat het netto belastbare jaarinkomen van zijn gezin, zijn 
werkloosheidsuitkeringen niet meegerekend, niet hoger is 
dan 19.241,12 EUR (21), vermeerderd met 769,66 EUR per 
persoon ten laste, de uitkering bedoeld in artikel 114, § 4, 
1e lid, gedurende een periode van 6 maanden, gerekend 
van datum tot datum; na afloop van de hoger genoemde 
periode wordt hij uitgesloten van het recht op uitkeringen. 



2e overeenkomst te ondertekenen, of tijdens het 3e gesprek, wanneer de betrokke-
ne een negatieve beoordeling krijgt. De onderstaande tabel geeft een overzicht van
beide gevallen.

TABEL 13: OVERZICHTSTABEL VAN DE GEVALLEN VAN UITSLUITING VAN HET RECHT OP WACHT-
OF WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

De uitsluiting gaat onmiddellijk of na 6 maanden in, met beperkte uitkeringen naar-
gelang van, enerzijds, de basis van toelaatbaarheid van de betrokkene en, anderzijds,
zijn gezinssituatie.
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Geval Uitkeringstrekkers Sancties 

Op basis van de studies Uitsluiting 

Op werkbasis 

Werknemers met gezinslast 

Alleenstaande werknemers 

Uitsluiting na 6 maanden 

Uitsluiting  

Negatieve beoordeling 

en 

weigering om  

tijdens het 2e gesprek  

de 2e overeenkomst te 
ondertekenen 

  
Werknemers zonder gezinslast 

Uitsluiting na 6 maanden 

Op basis van de studies Uitsluiting 

Op werkbasis 

Werknemers met gezinslast 

Alleenstaande werknemers 

Uitsluiting na 6 maanden 

Uitsluiting  

De uitkeringsgerechtigde 
komt niet naar de 

afspraak  

of 

krijgt tijdens  
het 3e gesprek een 

negatieve beoordeling Werknemers zonder gezinslast 
Uitsluiting na 6 maanden 



TABEL 14: OVERZICHTSTABEL VAN DE GEVALLEN VAN UITSLUITING VAN HET RECHT OP WACHT-
OF WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN NAARGELANG VAN DE BASIS VAN TOELAATBAARHEID EN DE
GEZINSSITUATIE

Als de betrokkene een wachtuitkering krijgt, heeft zijn gezinssituatie weinig belang:
hij wordt onmiddellijk van het recht op deze uitkering uitgesloten. Als de betrokke-
ne een werkloosheidsuitkering krijgt, wordt hij onmiddellijk uitgesloten als en
alleen als hij samenwonende zonder gezinslast is en het inkomen van zijn huishou-
den een bepaald plafond overschrijdt; indien wordt geoordeeld dat zijn inkomen
ontoereikend is, ontvangt hij gedurende 6 maanden een forfaitaire uitkering, waarna
hij wordt uitgesloten. De gezinshoofden en alleenstaanden krijgen eveneens gedu-
rende 6 maanden een leefloon, vooraleer ze worden uitgesloten.

3.4. EVOLUTIE VAN HET AANTAL UITSLUITINGEN
De geleidelijke invoering van de procedure voor activering van het zoekgedrag naar
werk brengt vanaf mei 2005 ook een trapsgewijze stijging van het aantal uitsluitin-
gen met zich mee.

(22) Bedragen van kracht op 01/09/2008.
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Basis van 
toelaatbaarheid 

Gezinssituatie Sanctie 

Gezinshoofd 

 

Alleenstaande 

 

Beperking van het niveau van het 
leefloon (art. 130 bis) hetzij een 
daguitkering (22) van: 

code A: 36,49 en code N: 27,37 

gedurende 6 maanden 

Volledige en onmiddellijke uitsluiting 
Op werkbasis 

  

Samenwonende zonder 
gezinslast 

Beperking van de daguitkering tot het 
niveau van code P: 16,86  indien het 
netto jaarinkomen < 19.241,21  (+ 
769,66  per persoon ten laste) 

gedurende 6 maanden 

Gezinshoofd Volledige en onmiddellijke uitsluiting 

Alleenstaande Volledige en onmiddellijke uitsluiting 
Op basis van de 

studies  
Samenwonende zonder 
gezinslast 

Volledige en onmiddellijke uitsluiting 



3.4.1. Jaarlijkse evolutie naargelang van het geslacht
Als we de spreiding van de uitsluitingen volgens geslacht analyseren, krijgen we een
totaal ander aspect dan wanneer art. 80 werd toegepast: de mannen zijn duidelijk in
de meerderheid.

TABEL 15: JAARLIJKSE EVOLUTIE VAN HET AANTAL UITSLUITINGEN TEN GEVOLGE VAN DE PRO-
CEDURE VOOR DE ACTIVERING VAN HET ZOEKGEDRAG NAAR WERK VOLGENS GESLACHT

De mannen vertegenwoordigden in 2007 64,4% van de uitgesloten personen.

3.4.2. Maandelijkse evolutie

GRAFIEK 8: MAANDELIJKSE EVOLUTIE VAN HET AANTAL UITSLUITINGEN TEN GEVOLGE VAN DE
PROCEDURE VOOR DE ACTIVERING VAN HET ZOEKGEDRAG NAAR WERK

In oktober 2008 waren er 490 uitsluitingen. De evolutie mag dan al onregelmatig
verlopen, toch kunnen we ze herleiden tot een trendlijn met een zeer hoge determi-
natiecoëfficiënt (0,9335). De vergelijking van de curve ziet er als volgt uit:
y = 0,1503x² + 4,3718x – 12,934.
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  Mannen Vrouwen Totaal 
2005 61 79,2% 16 20,8% 77 100% 

2006 630 65,2% 336 34,8% 966 100% 
2007 1.650 64,4% 912 35,6% 2.562 100% 
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Op basis hiervan is het met andere woorden mogelijk om het aantal uitsluitingen in
de nabije toekomst te voorspellen, voor zover de omstandigheden ongewijzigd blij-
ven (activeringsprocedure, economisch klimaat (23), enz.).

GRAFIEK 9: MAANDELIJKSE EVOLUTIE VAN HET AANTAL UITSLUITINGEN TEN GEVOLGE VAN DE
PROCEDURE VOOR DE ACTIVERING VAN HET ZOEKGEDRAG NAAR WERK

In januari 2011 zullen er, bij ongewijzigde omstandigheden, wellicht een duizendtal
uitsluitingen zijn. Op jaarbasis betekent dat het indrukwekkende aantal van 12.000
personen!

3.4.3. Globale evolutie
De onderstaande tabel geeft het aantal uitsluitingen van de voorbije 4 jaren weer,
gecombineerd met de uitsluitingen ten gevolge van een abnormaal lange of herhaal-
de werkloosheid (art. 80) en wegens de activering van het zoekgedrag naar werk
(“beschikbaarheid”). 

(23) Vanaf het einde van 2008 ziet het ernaar uit dat de economische omgeving in een ernstige eco-
nomische crisis is terechtgekomen die in de eerste plaats de tijdelijke werkloosheid treft, om zich
vervolgens naar de volledige werkloosheid uit te breiden.
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TABEL 16: EVOLUTIE VAN HET AANTAL UITSLUITINGEN UIT HOOFDE VAN ART. 80 EN BESCHIK-
BAARHEID

Hoewel het aantal uitsluitingen binnen de 1e regeling drastisch daalt, stijgt het
onverschrokken binnen de 2e regeling (2.562 personen uitgesloten in 2007). Het
jaar 2006 wordt gekenmerkt door het laagste aantal uitsluitingen; sinds 1990 was
het aantal uitsluitingen immers niet meer zo laag.

Toch moeten twee belangrijke feiten worden beklemtoond:
� enerzijds gaat de nieuwe procedure voor de activering van het zoekgedrag naar

werk veel verder dan de eigenlijke problematiek van art. 80, die beperkt is tot
abnormaal lange werkloosheid; ze beoogt alle werklozen, met uitzondering van
diegene die minder dan 15 maanden (voor werklozen jonger dan 25) of minder
dan 21 maanden (voor werklozen van 25 of ouder) werkloos zijn;

� anderzijds zal de configuratie van de 2e regeling – gekenmerkt door 3 opeen-
volgende gesprekken, eventueel met steeds zwaardere sancties – onverbiddelijk
uitlopen op de systematische en pijlsnelle stijging van het aantal uitsluitingen.

3.5. EVOLUTIE VAN DE LANGDURIGE WERKLOOSHEID BIJ VROUWEN
Tussen januari 2004 en juni 2008 daalde het aantal niet-actieve, werkzoekende, uit-
keringsgerechtigde werkloze vrouwen met een werkloosheidsduur van 2 jaar of
meer, met 6%, gaande van 121.915 tot 107.960 vrouwen. In diezelfde tijdspanne is
het aantal werkloze vrouwen met een werkloosheidsduur van minder dan 2 jaar
daarentegen met maar liefst 23% gedaald!

Na het recordaantal van 138.775 eenheden in augustus 2005 vertoonde ook de lang-
durige werkloosheid een noemenswaardige dalende trend van min 22%.

Is de daling van de werkloosheid in de loop van deze jaren alleen toe schrijven aan
de “gunstige” evolutie van de economische conjunctuur, of speelt de procedure
voor de activering van het zoekgedrag naar werk eveneens een rol?
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  Art. 80 Beschikbaarheid Totaal 
2004 7.539 100% 0 0% 7.539 100% 

2005 3.961 98,1% 77 1,9% 4.038 100% 
2006 1.271 56,8% 966 43,2% 2.237 100% 
2007 222 8,0% 2.562 92,0% 2.784 100% 



GRAFIEK 10: EVOLUTIE VAN DE BRUTO-INDEX VAN DE ECONOMISCHE CONJUNCTUUR VAN DE NBB
– NIET VOOR SEIZOENSINVLOEDEN GECORRIGEERDE CURVE – VAN JANUARI 2004 TOT JUNI 2008

De evolutie van de economische conjunctuur kende sinds januari 2004 ups en
downs, maar dat is niet de enige verklaring voor de voortdurende daling van de
werkloosheid in de loop van de voorbije 4 jaar.
Kan de minder uitgesproken daling van de langdurige werkloosheid worden toege-
schreven aan de stapsgewijze opheffing van de toepassing van artikel 80 voor die
leeftijdsklassen die aan maatregelen tot activering van het zoekgedrag naar werk
onderworpen zijn?
Om op deze vraag te antwoorden hebben we de evolutie van de langdurige werk-
loosheid per leeftijdsklasse bestudeerd.

3.5.1. Langdurig werkloze vrouwen jonger dan 30 jaar
Voor de bestudeerde periode is het aantal niet-actieve, werkzoekende, uitkerings-
gerechtigde werkloze vrouwen van jonger dan 30 en met een werkloosheidsduur
van twee jaar of meer, met 27% gedaald.

Bovendien is dit aantal sinds de afschaffing in juli 2004 van de toepassing van artikel
80 nog sterker gedaald: met name –31%, hetzij 8.248 eenheden minder! Deze begin-
nende daling valt samen met een periode met een slechte economische conjunc-
tuur. We kunnen met andere woorden stellen dat de langdurige werkloosheid in de
leeftijdsklasse van personen jonger dan 30 sinds de afschaffing van artikel 80 en de
daarmee gepaard gaande invoering van de “activeringsmaatregelen” voortdurend is
gedaald.
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3.5.2. Langdurig werkloze vrouwen tussen 30 en 40 jaar
Hoe is de situatie van de niet-actieve, uitkeringsgerechtigde, langdurig werkloze
vrouwen tussen de 30 en 40 jaar? Hun aantal daalt in de periode tussen januari 2004
en juni 2008 met 39%, dat wil zeggen met 15.631 eenheden. Na een piek van
43.719 personen in januari 2005 stellen we een geleidelijke daling vast, die in juli
2005 – na de lancering van de “activeringsmaatregelen” voor deze leeftijdscategorie
– in een stroomversnelling terechtkomt. Sinds juli 2005 bedraagt de daling 42,6%,
hetzij 17.914 eenheden!

Juli 2005 betekent het begin van een periode met een positieve economische con-
junctuur, die een jaar zal duren; toch blijft het aantal langdurig werkloze vrouwen
dalen tot na juli 2006, het keerpunt in de economische conjunctuur.

We kunnen redelijkerwijze stellen dat de afschaffing van artikel 80 voor de leeftijds-
klasse tot 40 jaar en de vervanging van dit artikel door de maatregelen tot activering
van het zoekgedrag naar werk niet hebben geleid tot een stijging van het aantal
werkzoekende langdurig werkloze vrouwen, maar wel tot een daling van dit aantal:
–31%, sinds juli 2004, voor vrouwen jonger dan 30 en –42,5%, vanaf juli 2005, voor
vrouwen tussen 30 en 40.

3.5.3. Langdurig werkloze vrouwen tussen 40 en 50 jaar
In heel de periode daalde het aantal niet-actieve, werkzoekende, uitkerings-
gerechtigde, langdurig werklozen – in de leeftijdscategorie van vrouwen tussen 40
en 50 – met 25%. Na de afschaffing in oktober 2004 van de mogelijkheid die werklo-
zen hadden om te worden vrijgesteld van de inschrijving als werkloze indien ze in
de voorbije zes maanden voor een PWA hadden gewerkt, was het aantal niet-actieve
werkzoekende vrouwen in de leeftijdsklasse van de 40- tot 50-jarigen met een
sprong de hoogte ingegaan. Om deze stijging te verklaren moet worden gezegd dat
PWA-werkneemsters hoofdzakelijk werkloze vrouwen van 40 of ouder zijn, die
sinds minstens 2 jaar werkloos zijn. Sinds de invoering van de maatregelen ter acti-
vering van het zoekgedrag naar werk in juli 2006, daalde dit aantal pijlsnel met 35%,
gaande van 42.850 tot 27.806 in juni 2008.

Verder merken we op dat, in deze leeftijdsklasse, het aantal niet-actieve, uitkerings-
gerechtigde, werkzoekende langdurig werkloze vrouwen anderhalve keer hoger ligt
dan de voor korte tijd werkloze vrouwen (27.806 tegenover 17.293) en minder dan
de helft bedraagt in het geval van de < 30-jarigen (18.171 tegenover 41.667).

Sinds juli 2006 is ook in deze leeftijdsklasse de toepassing van artikel 80 afgeschaft.
Hoe is de langdurige werkloosheid sinds die datum geëvolueerd? Sinds juli 2006 stel-
len we een daling van 35% vast van het aantal niet-actieve, werkzoekende, uitke-
ringsgerechtigde, langdurig werkloze vrouwen. In minder dan 2 jaar tijd daalde de
langdurige werkloosheid in de leeftijdscategorie van de 40- tot 50-jarigen met ande-
re woorden aanzienlijk, ook al werd artikel 80 afgeschaft en werd de periode door
een lange periode van economische laagconjunctuur gekenmerkt.428
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3.5.4. Langdurig werkloze vrouwen van 50 of ouder
Vóór 1 juli 2002 konden werkloze vrouwen van 50 of ouder na één jaar werkloos-
heid worden vrijgesteld van inschrijving als werkloze. Er waren met andere woor-
den zeer weinig werkzoekende langdurig werkloze vrouwen (2 jaar en meer). Na 1
juli 2002 werd beslist om het toekennen van deze vrijstelling te koppelen aan bijko-
mende – strengere – voorwaarden inzake leeftijd en beroepsverleden. Dat leidde
vanaf 1 juli 2002 tot een drastische daling van het aantal werkzoekende werkloze
vrouwen van 50 tot 58 jaar die één jaar werkloos waren en deze vrijstelling zouden
kunnen krijgen. Het jaar nadien, met name vanaf 1 juli 2003, vervoegden deze per-
sonen de rangen van de werkzoekende, langdurig werkloze vrouwen (2 jaar en
langer).

GRAFIEK 11: EVOLUTIE VAN HET AANTAL NIET-ACTIEVE, WERKZOEKENDE, UITKERINGSGERECH-
TIGDE WERKLOZE VROUWEN VAN 50 JAAR EN OUDER – NAARGELANG VAN DE DUUR VAN DE
WERKLOOSHEID – VAN JANUARI 2004 TOT JUNI 2008

We stellen vast dat het aantal werkzoekende, langdurig werkloze vrouwen van 50
jaar en ouder vanaf juli 2003 stijgt. In januari 2004 waren zij “slechts” 12.092 in aan-
tal; viereneenhalf jaar later, in juni 2008, is dit aantal meer dan verdrievoudigd:
37.769 (+ 212%). Sinds enkele maanden wordt echter een stabilisatie geregistreerd
van het aantal werkzoekende langdurig werkloze vrouwen van 50 en ouder: in sep-
tember waren er 37.326, tegenover 37.769 in juni 2008.

Deze stijging wordt eveneens verklaard door de zeer zwakke uitstroom uit de werk-
loosheid voor vrouwen van 50 en ouder. In deze leeftijdsklasse is de instroom in de
langdurige werkloosheid immers onafgebroken, terwijl de uitstroom zeer laag is. Tij-
dens de pensioenhervorming van 1996 tot slot werd de beslissing genomen om de
pensioenleeftijd van vrouwen op die van de mannen af te stemmen en deze tussen

429

SCHORSING VAN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

37.769

12.092

9.0319.371

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

jan/04apr/04 jul/04okt/04jan/05apr/05jul/05 okt/05jan/06apr/06 jul/06okt/06jan/07apr/07 jul/07okt/07jan/08apr/08

2jaar en ouder
< 2 jaar

=96%

=312%

Recul Age dispense
de 57 à 58 ans

Recul Age pension
de 63 à 64 ans

Stijging leeftijd van
57 naar 58 jaar

Stijging pensioenleeftijd
van 63 tot 64 jaar



1997 en 2009 geleidelijk aan op te trekken van 60 tot 65 jaar. Het gevolg is een constante
stijging van het aantal werkzoekende langdurig werkloze vrouwen van 50 en ouder.

3.5.5. Alle langdurig werkloze vrouwen samen
Bij de analyse van de gegevens met betrekking tot de betalingen, blijkt dat de stij-
ging van het cijfer voor langdurige werkloosheid bij vrouwen (2 jaar en langer)
sinds 2004 niet kan worden toegeschreven aan de leeftijdsklassen onder de 50 jaar
(minder dan 30, 30 tot minder dan 40, en 40 tot minder 50), waar de toepassing van
artikel 80 werd vervangen door maatregelen ter activering van het zoekgedrag naar werk.

Deze stijging is vooral het gevolg van de strengere regels bij de toekenning van de
vrijstelling voor werkloze vrouwen van 50 en ouder en van de progressieve stijging
van de pensioenleeftijd van vrouwen.

4. CONCLUSIE

Het historisch overzicht van deze 2 Belgische regelingen voor schorsing van het
recht op werkloosheidsuitkeringen wegens de duur van de werkloosheid, laat zien
hoe het Belgische werkloosheidsverzekeringsstelsel in de tijd wordt beperkt. Zo
werden met deze twee achtereenvolgende regelingen in de loop van de tijd bepaal-
de bevolkingsgroepen beoogd.

De 1e regeling bij abnormaal lange of herhaalde werkloosheid beoogde bij voorkeur
de vrouwen: tijdelijke werkneemsters, onvrijwillig deeltijdse werkneemsters,
samenwonende werkneemsters. In periodes van economische crisis bleek de uitslui-
ting een bijzonder doeltreffend hulpmiddel te zijn om ten koste van de vrouwen
noemenswaardige bezuinigingen te verwezenlijken.

De 2e regeling, de activering van het zoekgedrag naar werk, daarentegen beoogt
werklozen (mannen en vrouwen) die op basis van studies werden toegelaten. Onge-
acht of zij nooit hebben gewerkt of niet voldoende hebben gewerkt om op basis
van werk te worden toegelaten, deze personen vormen de overgrote meerderheid
van de door deze nieuwe maatregelen beoogde doelgroep. Ook al wordt het even-
wicht volgens geslacht hersteld voor wat de sancties betreft, toch betreuren we dat
twee vangnetten die in de 1e regeling van kracht zijn om de nadelige gevolgen af te
zwakken, werden afgelast: het te lage gezinsinkomen (afgeschaft in de 2e regeling
aangaande de werklozen die op basis van hun studies worden toegelaten) en het feit
dat de woonplaats van het huishouden mee het werkgelegenheidspotentieel bepaalt
(in de 2e regeling simpelweg afgeschaft). Tot slot beklemtonen we dat de stijging
van het aantal uitsluitingen veroorzaakt door de tweede regeling, voorspelbaar is.

(Vertaling)
____________
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BIJLAGEN

BIJLAGE 1. GEMIDDELDE DUUR VAN DE WERKLOOSHEID VOLGENS GESLACHT, LEEFTIJDSKLASSE
EN HET WERKLOOSHEIDSBUREAU (MB VAN 28 JANUARI 1986) (24)

(24) Deze gemiddelden uitgedrukt in maanden werden op 28 januari 1986 voor het eerst gepubliceerd op
basis van reële gegevens die omstreeks het midden van 1985 op het terrein werden geregistreerd.
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Bureau Mannen Vrouwen 

 < 26 jaar 26 tot < 
36 

36 tot < 
46 

46 tot < 
56 

< 26 
jaar 

26 tot < 
36 

36 tot < 
46 

46 tot < 
56 

Aalst 23 23 34 43 38 38 52 75 

Aarlen 18 18 19 28 22 22 25 30 

Antwerpen 21 21 25 34 26 26 29 39 

Bergen 28 28 35 48 55 55 68 79 

Boom 22 22 28 30 27 27 29 39 

Brugge 18 18 25 32 27 27 31 38 

Brussel 26 26 34 42 31 31 42 51 

Charleroi 27 27 29 36 41 41 42 53 

Dendermonde 26 26 30 38 36 36 44 62 

Doornik 25 25 29 38 32 32 41 54 

Gent 24 24 32 37 35 35 46 60 

Hasselt 27 27 34 46 59 59 69 70 

Hoei 21 21 25 36 32 32 32 62 

Ieper 24 24 30 38 33 33 41 64 

Kortrijk 21 21 29 36 37 37 45 57 

La Louvière 27 27 30 38 44 44 50 65 

Leuven 22 22 26 34 40 40 47 57 

Luik 24 24 32 48 49 49 62 81 

Mechelen 24 24 29 37 35 35 39 50 

Moeskroen 23 23 32 38 35 35 49 70 

Namen 22 22 26 36 35 35 40 52 

Nijvel 19 19 24 27 32 32 38 53 

Oostende 20 20 25 33 20 20 23 31 

Oudenaarde 21 21 27 34 24 24 35 58 

Roeselare 19 19 26 31 35 35 47 68 

Sint-Niklaas 24 24 28 35 33 33 38 49 

Tongeren 27 27 34 42 47 47 53 60 

Turnhout 22 22 29 38 51 51 55 58 

Verviers 21 21 26 37 38 38 48 63 

Vilvoorde 19 19 23 34 28 28 34 50 

Land 24 24 29 38 41 41 47 59 



BIJLAGE 2. GEMIDDELDE DUUR VAN DE WERKLOOSHEID VOLGENS GESLACHT, LEEFTIJDSKLASSE
EN HET WERKLOOSHEIDSBUREAU (MB VAN 12 juni 1990)
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Bureau Mannen Vrouwen 

 < 36 jaar 36 tot < 
46 

46 en + < 36 
jaar 

36 tot < 
46 

46 en + 

Aalst 23 29 37 32 42 60 

Aarlen 16 19 28 22 25 30 

Antwerpen 21 25 34 26 29 39 

Bergen 27 31 41 44 53 66 

Boom 22 26 30 27 29 39 

Brugge 18 25 32 27 31 38 

Brussel 22 28 37 31 41 51 

Charleroi 24 27 34 38 42 53 

Dendermonde 23 29 37 34 42 58 

Doornik 23 29 38 32 41 54 

Gent 22 29 36 33 42 58 

Hasselt 25 31 40 49 56 61 

Hoei 21 25 36 32 32 56 

Ieper 21 28 35 32 41 58 

Kortrijk 21 29 36 33 43 57 

La Louvière 24 28 37 39 46 59 

Leuven 22 26 34 39 45 57 

Luik 22 27 38 38 44 59 

Mechelen 23 27 35 35 39 50 

Moeskroen 23 30 38 34 44 61 

Namen 21 25 33 32 35 50 

Nijvel 19 24 27 32 38 53 

Oostende 20 25 33 20 23 31 

Oudenaarde 21 27 34 24 35 58 

Roeselare 19 26 31 31 39 53 

Sint-Niklaas 24 28 35 32 38 49 

Tongeren 24 30 41 45 53 60 

Turnhout 22 29 38 42 48 55 

Verviers 21 26 37 38 47 59 

Vilvoorde 19 23 34 28 34 50 



INHOUDSTAFEL

SCHORSING VAN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN

1.   INLEIDING 401

2.   1E REGELING – ABNORMAAL LANGDURIGE OF HERHAALDE WERK-
LOOSHEID 402

2.1. ARTIKEL 77 QUINQUIES VAN HET REGENTSBESLUIT VAN 26 MEI 1945  . . . . . . . 402
2.2. ARTIKEL 143 VAN HET KB VAN 20 DECEMBER 1963  . . . . . . . . . . . . . . 404
2.3. ARTIKEL 80 VAN HET KB VAN 25 NOVEMBER 1991   . . . . . . . . . . . . . . 412
2.4. GELEIDELIJKE AFSCHAFFING VAN ARTIKEL 80  . . . . . . . . . . . . . . . . 415
2.5. OVERZICHT VAN DE EVOLUTIE VAN DE 1E REGELING  . . . . . . . . . . . . . 418

3.   2E REGELING – DE PROCEDURE VOOR ACTIVERING VAN HET ZOEK-
GEDRAG NAAR WERK 418

3.1. GRONDSLAGEN  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
3.2. VERGELIJKING MET ARTIKEL 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 419
3.3. GEVALLEN VAN UITSLUITING   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
3.4. EVOLUTIE VAN HET AANTAL UITSLUITINGEN    . . . . . . . . . . . . . . . . 423
3.5. EVOLUTIE VAN DE LANGDURIGE WERKLOOSHEID BIJ VROUWEN . . . . . . . . . 426

4.   CONCLUSIE 430

BIJLAGEN 431

4.1. BIJLAGE 1. GEMIDDELDE DUUR VAN DE WERKLOOSHEID VOLGENS 
GESLACHT, LEEFTIJDSKLASSE EN HET WERKLOOSHEIDSBUREAU 
(MB VAN 28 JANUARI 1986)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431

4.2. BIJLAGE 2. GEMIDDELDE DUUR VAN DE WERKLOOSHEID VOLGENS 
GESLACHT, LEEFTIJDSKLASSE EN HET WERKLOOSHEIDSBUREAU 
(MB VAN 12 JUNI 1990)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432

433

SCHORSING VAN HET RECHT OP WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN



INDIVIDUALISERING IN DE SOCIALE
ZEKERHEID? EEN VERHAAL VAN KANSEN
EN VERANTWOORDELIJKHEDEN.
SCHIJNWERPERS OP DE RECHTEN IN DE
WERKLOOSHEIDSVERZEKERING

DOOR KIRSTEN PEIRENS

Directeur, KAV studiedienst

De RVA belichtte 2 aspecten in het debat van individualisering in de werkloosheids-
verzekering. Enerzijds maakten ze een (positieve) balans van het aangepaste active-
ringsbeleid van (vrouwelijke) werklozen. Anderzijds boden ze een ‘reality-check’
aan van de voorbijgestreefde (?) gezinsmodulering van de werkloosheidsverzekeringen.
In het eerste luik maken we enkele bedenkingen bij deze activeringsbalans en bij de
huidige gezinsmodulering. Vervolgens stellen we vanuit KAV enkele reflecties voor-
op in het ruimere debat van individualisering van rechten in de sociale zekerheid.
Voor ons is dit een verhaal van kansen en verantwoordelijkheden.

1. INDIVIDUALISERING VEREIST MEER DAN ACTIVERING ALLEEN! GELIJKEKANSEN-
BELEID EN RANDVOORWAARDEN ZIJN DAARBIJ GEEN HOLLE SLOGANS

Bij een analyse van het activeringsbeleid moeten we de hoofddoelstelling in reke-
ning brengen. Het stimuleren van het zoekgedrag van werklozen is de prioriteit. Op
het eerste gezicht lijkt het alsof we volmondig kunnen instemmen met de schijnbaar
positieve balans. Er is wel degelijk een vermindering van de werkloosheidsgraad bij
werkzoekende vrouwen door de ingevoerde procedures. Meer mensen – en in bij-
zonder meer vrouwen – gaan blijkbaar gerichter op zoek naar (en vinden) werk.
Hierdoor bouwen ook meer mensen eigen rechten op waarvoor ook bijdragen
betaald zijn (= contributieve -eigen- rechten). Dit is een positieve tendens. Het lijkt
erop dat hierdoor de gapende werkloosheidsval succesvol bestreden wordt. Enkel
voor relatief kortdurig werkloze vrouwen mag deze conclusie echter zo ongenuan-
ceerd weerklinken. Het blijft moeilijk langdurige werklozen te activeren. Daarenbo-
ven vertoont de curve van het recente aantal uitsluitingen een stijgende lijn. Het
groeiende aandeel (oudere) vrouwen bij de schorsingen mag echter niet tot de con-
clusie leiden dat zij gewoonweg niet ‘werkwillig’ zijn of ‘nog actiever moeten zoe-
ken naar werk’. Men moet daarom het debat meteen opengooien en een globale dis-
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cussie opstarten waarbij ook alle (!) wettelijke wijzigingen, bijvoorbeeld in het
kader van mogelijke vrijstellingen, mee in rekening worden gebracht. De cijfers
moeten daarom zuiver geïnterpreteerd worden zodat we de realiteit die schuil gaat
achter de statistieken en grafieken juister kunnen analyseren. Dan stoten we onmis-
kenbaar meteen op de noodzaak van betere ‘randvoorwaarden’. Het activeringsbe-
leid en het aanmoedigen van het zoekgedrag van de federale overheid is immers
geen ‘naakt, geïsoleerd beleid’. De cijfers van Professor Cantillon over de kortge-
schoolde vrouwen staven deze vaststelling. Vrouwen en mannen moeten optimale
en ‘op maat gemaakte’ kansen krijgen om aan de slag te gaan op de arbeidsmarkt en
zo veel mogelijk eigen rechten op te bouwen. Hulpmaatregelen voor werkloze
werkzoekenden zoals kinderopvang- of mobiliteitspremies – als typevoorbeelden
van de realisatie van deze randvoorwaarden – zijn eerder regionale materies. Hier
zien we dan ook een verschillende aanpak in de gewesten. Inspanningen van de ver-
schillende beleidsniveaus moeten daarom nog beter op elkaar afgestemd zijn om de
effecten te versterken.
De recente studie van het Centrum voor Sociaal Beleid van de Universiteit Antwer-
pen lijkt alvast de gemaakte conclusie te sterken dat ‘wie werkt, netto meer over-
houdt’. Of anders geformuleerd: financiële werkloosheidsvallen lijken beter bestre-
den waardoor het netto beschikbaar inkomen bij tewerkstelling hoger ligt dan bij
niet-tewerkgestelde personen (uitkeringstrekkers). Personen die van een werkloos-
heidsuitkering of van een leefloon over kunnen schakelen naar het statuut van vol-
tijdse loontrekkers, voelen dat ook in het bedrag dat ze maandelijks ontvangen.
Opnieuw een zeer positieve trend. De meeropbrengsten van halftijdse tewerkstel-
ling blijven echter zeer laag! We willen vanuit KAV, samen met het ACV, hierbij het
probleem van de onvrijwillige deeltijdse arbeid opnieuw op de agenda zetten, ook –
of net in het bijzonder – in dit debat over individualisering van rechten in de sociale
zekerheid. In vele sectoren, zoals de verkoop- en de schoonmaaksector, worden
enkel deeltijdse contracten aangeboden. Hierdoor kunnen werknemers enkel deel-
tijdse – en dus kleine of onvoldoende – sociale rechten opbouwen. Het bestrijden
van de werkloosheidsval vormt voor deze grote groep werknemers een immense
uitdaging. Verder is het tewerkstellings- en activeringsbeleid nog onvoldoende afge-
stemd op de noden van alle groepen of op ‘alle vrouwen’, in het bijzonder de noden
van eenoudergezinnen of kortgeschoolden blijven vaak onbeantwoord of ongezien. 
We vinden het daarom broodnodig om enkele kanttekeningen te maken bij een
veelal eenzijdige good-news-show. Het debat over individualisering, ook in de tak
van de werkloosheid, moeten we eerlijk en volledig voeren. Het activeringsbeleid
alleen is onvoldoende om de eigen opbouw van rechten in de sociale zekerheid
waar te maken. Vandaag zijn noodzakelijke randvoorwaarden nog onvoldoende ver-
vuld. Betaalbare, inkomensgerelateerde en beschikbare kinderopvang is bijvoor-
beeld onvoldoende aanwezig. KAV stelt daarom de eis voorop om het gelijkekansen-
beleid op de arbeidsmarkt verder uit te bouwen en te verankeren alsook een geïnte-
greerd werkgelegenheidsbeleid te voeren. Op alle beleidsniveaus moeten we kwali-
teitsvolle tewerkstelling stimuleren en de ontwikkelde maatregelen moeten boven-
dien positief scoren op een gender-proof-test. Vanuit KAV stimuleren wij ook zelf de
opbouw van ‘eigen rechten’ van mannen en vrouwen via het betalen van bijdragen
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op eigen verrichte arbeid. Verschillende motieven hebben ons hiertoe geleid. Afge-
leide rechten bij de pensioenen gelden bijvoorbeeld enkel voor gehuwde partners
en zijn dus discriminerend voor niet-gehuwde individuen. Bovendien bieden ze
geen garantie op leefbare uitkeringen (bij echtscheidingen zijn ‘afgeleide rechten
enkel geldig voor de duur van het huwelijk). Eigen rechten opbouwen is uiteraard
ook bevorderlijk voor de economische zelfstandigheid. In één adem met het aan-
moedigen van de eigen verantwoordelijkheid voor de opbouw van sterke sociale
rechten, noemen wij echter de nood van de uitbouw van een sterk (gelijke)kansen-
beleid. Een beleid dat randvoorwaarden schept die verder gaan dan hol klinkende
slogans. Je zou het als volgt kunnen stellen: ‘Je moet ‘kunnen’ gaan werken, in alle
levensfases en alle leefsituaties’. Dit impliceert ook dat de arbeidsmarkt zelf moet
aangepast worden, zowel bij de toegang, de doorstroming als bij de opleidingskan-
sen. Het wegwerken van de hardnekkige loonkloof is een heel concreet voorbeeld
van de acute noodzaak van meer gelijke kansen tussen mannen en vrouwen. Een
genderkloof in de sociale zekerheid, zoals vandaag pijnlijk voelbaar is bij de verschil-
lende pensioenbedragen van mannen en vrouwen, wordt immers veroorzaakt door
de ongelijke opbouw van rechten via arbeid. ‘Kleine loopbaan, klein salaris, klein
pensioen’ is hierbij geen slogan – gescandeerd door duizenden vrouwen op de
Wereldvrouwenmars- die in dovemansoren mag vallen. We hebben meer dan ooit
nood aan een geïntegreerd beleid, en een gendervriendelijk tewerkstellingsbeleid
dat obstakels wegwerkt. 

2. GEZINSMODULERING VOORBIJGESTREEFD? LEEFBARE UITKERINGEN ZIJN PRIORITEIT

De RVA stelt ons een zeer interessante ‘foto’ of close-up van de werklozen voor.
Vandaag zijn de uitkeringen gemoduleerd volgens gezinssituatie: hoogste uitkerin-
gen voor gezinshoofden, lagere voor alleenstaanden en nog lager voor samenwo-
nenden. De vraag moet gesteld welke feitelijke situaties achter deze indelingen
schuilgaan: de invulling die de RVA gebruikt, verschilt immers van de realiteit. Een
heikel punt is dat de effectieve gezinslast of het beschikbare inkomen in een gezin
of huishouden nu niet in de categorieën van de RVA zijn vervat. Zo is het niet omdat
je door de RVA als samenwonende (zonder gezinslast) beschouwd wordt, dat je ook
geen gezinslast draagt. Men kan zich ook de terechte vraag stellen of we de catego-
rie ‘alleenstaanden’ niet moeten opentrekken naar allen die ‘ongeacht hoe ze
wonen’ alleen moeten instaan voor hun bestaanszekerheid. Of waarom samenwo-
nenden steeds moeten inboeten omwille van hun concrete leefsituatie. Het kostwin-
nersmodel is, zoals aangetoond, in de feitelijke leefsituatie aan het verdwijnen.
Slechts 8% van de uitkeringstrekkers behoort nog tot deze categorie ‘koppel met
kinderen waarbij de man de enige kostwinner is’. De cijfers leren ons ook dat het
grootste aandeel van de categorie gezinshoofden de eenoudergezinnen zijn. De
close-up onthult dat slechts 32% van de mannelijke werklozen in een huishouden
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met kinderen leeft, tegenover 62% van de vrouwelijke werklozen. Bovendien
mogen we niet blind zijn voor de blijvende werkloosheidsval bij partners van uitke-
ringstrekkers met een hogere uitkering als gezinshoofd.

We ondersteunen en stimuleren de sterkere individualisering van rechten in de
werkloosheidsverzekering. We zijn dan ook erg blij met de stappen die recent gezet
zijn in het InterProfessioneelAkkoord. Zo wordt voortaan éénzelfde vergoedingsper-
centage (dit van de gezinshoofden, namelijk 60%) toegekend tijdens een eerste
periode (12 maanden). Ook de gelijkschakeling van de uurtoeslag voor de inko-
mensgarantie-uitkering van onvrijwillig deeltijdse werknemers op het niveau van de
gezinshoofden is een recente positieve evolutie. We gaan bovendien akkoord met
de conclusie dat de context fundamenteel gewijzigd is en dat de reële noden onvol-
doende worden aangepakt door de huidige reglementering. Een afschaffing van het
hanteren van verschillende bedragen van de uitkeringen op zich, werkt echter niet
automatisch emancipatorisch. Volgens ons is de vraag veeleer hoe – of waar – we
voortaan wel nog rekening kunnen houden met de reële gezinslast en het beschik-
baar inkomen bij het bepalen van de uitkeringsbedragen. In welke mate is het verze-
keringsprincipe hier bepalend?

Wij willen bovenal leefbare uitkeringen als hoofddoel vooropstellen. Werkloosheids-
vallen moeten nog meer weggewerkt worden waarbij dan ook echt de gelijke
behandeling van mannen en vrouwen in de sociale zekerheid – waar het debat en
deze studiedag omtrent individualisering ook omdraait – wordt waargemaakt. 

3. INDIVIDUALISERING NIET ZONDER BELEIDSMODEL: EVENWICHTIG EN KWALITA-
TIEF COMBINEREN ‘MOET KUNNEN’

Voor KAV is het uitgangspunt in dit debat omtrent individualisering dat iedereen,
mannen en vrouwen, voldoende kansen moet krijgen om eigen rechten op te bou-
wen. Naast voldoende opleidingskansen is er ook een globale visie nodig die
beleidsmakers hierbij centraal moeten stellen. Voor ons is dit al enkele jaren een
‘evenwichtig en kwalitatief’ combinatiemodel. Hierbij besteden mannen en vrou-
wen gemiddeld evenveel tijd in het gezin, het huishouden en op de arbeidsmarkt.
Voor mannen en vrouwen moet het dus mogelijk zijn een band met de arbeidsmarkt
op te bouwen en te versterken wat dan ook de beste garantie biedt voor de opbouw
van sterke eigen rechten in de sociale zekerheid. Wij willen dus dat mannen en
vrouwen gedurende hun hele levensloopbaan de kans hebben, en deze ook grijpen,
om verantwoordelijkheden op te nemen in de samenleving, in het gezin, in het huis-
houden, op de werkplek,… en dus ook in het mee in stand houden van ons sterk en
solidair systeem van sociale zekerheid.
Velen van ons liggen in de knoop met de combinatiepuzzel. Wij willen dat bepaalde
vanzelfsprekendheden in vraag worden gesteld. Denk maar aan de norm van een 38-
uren week. Belangrijk hierbij is ook dat extra kansen aanwezig zijn voor hen die
vandaag nog al te veel de boot missen. Herintreding moet actief gestimuleerd wor-
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den, onder andere door de verdere erkenning van ‘elders verworven competenties’,
bijvoorbeeld in het verenigingsleven. Volgens onze visie is een volledige vrije keuze
ook een utopie. In dit debat over individualisering moet (!) je het ook over solidari-
teit hebben. Ieders vrije keuze wordt immers begrensd door de verantwoordelijk-
heid van elk individu voor het in stand houden van een gemeenschappelijk stelsel
van sociale zekerheid. Met onze sensibiliseringsactie ‘Broed op je Keuze’ (zie
www.kav.be) willen we deze uitgangspunten actief uitdragen en als vrouwenorgani-
satie mee realiseren. We roepen jonge ouders op om ons hun geboortekaartje te
bezorgen. Zij krijgen dan van ons een verrassingspakket en een informatiebundel.
We willen hen daarmee ondersteunen bij de uitdagingen van het combineren en
roepen op om ‘bewust keuzes’ te maken in hun levensloopbaan om zo sterk moge-
lijke rechten in de sociale zekerheid te creëren. Wij pleiten door middel van deze
actie voor het behouden of opbouwen van een band met de arbeidsmarkt als beste
garantie voor zelfontplooiing, zelfvoorziening en sterke sociale rechten. Parallel
hiermee formuleren we eisen naar beleidsmakers over betere verlofstelsels, het
waarmaken van de informatieplicht en het belang van betaalbare en kwalitatieve
kinderopvang. Kansenongelijkheden moeten immers op alle domeinen worden
weggewerkt. Combineren moet haalbaar en leefbaar gemaakt worden.

4. DEBAT VAN DE TOEKOMST?

Afbouw van afgeleide rechten en het stimuleren van de opbouw van eigen rechten
in de sociale zekerheid is een emancipatorische beweging die wij mee ondersteu-
nen, zonder hierbij afbreuk te doen aan verworven of beloofde rechten uit het verle-
den. Om deze emancipatorische beweging te bevorderen, moet de aandacht aller-
eerst gaan naar het verstevigen van de arbeidsmarktpositie van vrouwen. Het al dan
niet afschaffen van afgeleide rechten in de sociale zekerheid is immers maar één
deelaspect van het debat van de toekomst van de sociale zekerheid. Veelal verglijdt
de discussie omtrent individualisering dan ook in een ‘vals’ of alleszins onvolledig
debat of zelfs strijd. We moeten werken aan een stelsel met een nieuw en rechtvaar-
dig ‘evenwicht’ tussen de basisprincipes van solidariteit en verzekering. Het juiste
uitgangspunt moet hierbij zijn dat iedereen sterke(re) rechten kan opbouwen én
genieten in de sociale zekerheid. Deze rechten moeten zo veel mogelijk gebaseerd
zijn op eigen bijdragen. Ieder van ons heeft hier een verantwoordelijkheid op te
nemen. Om dit doel te bereiken is een aanpassing van het stelsel van sociale
bescherming zélf vereist, aan de hedendaagse noden van mannen én van vrouwen
en van alle groepen. Zo moeten de toegangs- en berekeningsvoorwaarden van het
pensioen herbekeken worden, in het bijzonder om de loonkloof hier dan recht te
trekken. De sociale zekerheid zelf moet aangepast worden, maar de arbeidsmarkt is
nog sneller aan een opknapbeurt toe. Voorwaarden – zoals gelijk loon voor gelijk
(waardig) werk – moeten dringend worden vervuld opdat iedereen eigen sterke
rechten kan opbouwen. Waarop wachten we? Kansen zijn aan zet … Dan kunnen we
ook allemaal nog beter onze verantwoordelijkheid opnemen.
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COMBINATIE VAN BEROEPS- EN
GEZINSLEVEN

DOOR HERLINDIS MOESTERMANS

Vrouwenraad

1. INLEIDING/ACHTERGROND

1.1. OP ZOEK NAAR EVENWICHT
Gezinnen zijn constant op zoek naar evenwicht om beroeps- en gezinsleven zo opti-
maal mogelijk te kunnen combineren. De overheid creëert hiervoor diverse maat-
regelen/mogelijkheden: ouderschapsverlof, tijdskrediet, deeltijds werk, kinderop-
vang, thuiswerk, wat lastenverlaging, enzovoort.

De Vrouwenraad stelt echter al jaren vast dat vooral vrouwen hun loopbanen onder-
breken of tijdelijk op een lager pitje zetten. Binnen de gezinnen wordt het even-
wicht dan wel op een bepaalde manier hersteld maar voor de individuen (vrou-
wen/mannen) is er duidelijk sprake van een onevenwicht.
Waar wij naar streven, is een evenwichtige combinatie van beroeps- en gezinsleven. 

Onderstaande figuur toont de combinatie van activiteiten, uitgedrukt in het aantal
uren per week in de periode 1998-2000. Mannen en vrouwen in België.

443



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 2e TRIMESTER 2009

FIGUUR 1: GEMIDDELD AANTAL UREN DAT VLAAMSE MANNEN (16 TOT 75 JAAR) PER WEEK 
BESTEDEN AAN DE HOOFDACTIVITEITEN, NAAR LEEFTIJD

Bron: Van Dongen et al., 2001; Van Dongen, 2006.

FIGUUR 2: GEMIDDELD AANTAL UREN DAT VLAAMSE VROUWEN (16 TOT 75 JAAR) PER WEEK
BESTEDEN AAN DE HOOFDACTIVITEITEN, NAAR LEEFTIJD

Bron: Van Dongen et al., 2001; Van Dongen, 2006.
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Hieruit blijkt dat het onevenwicht tussen vrouwen en mannen het grootst is op het
vlak van beroeps- en gezinsarbeid. De verschillen v/m wat betreft de tijd die aan per-
soonlijke verzorging, vrije tijd, opleiding en verplaatsing wordt besteed, zijn minder
groot. Daarom willen wij met het oog op beleidsaanbevelingen de klemtoon leggen
op de combinatie of de verdeling van het beroeps- en gezinsleven.

Het aantal uren beroepsarbeid per week neemt wel toe in een aantal Westerse lan-
den, waaronder België.
De zwarte curven bovenaan in figuur 3 zijn die van de mannen en de grijze curven
onderaan die van de vrouwen. De vetgedrukte curve toont de trend voor al deze lan-
den samen. De kloof tussen mannen en vrouwen neemt snel af in de periode 1965-
1985. In de periode 1985-2000 verkleint de kloof nog verder maar in een minder
snel tempo.

FIGUUR 3: ONTWIKKELING VAN HET GEMIDDELD AANTAL UREN BEROEPSARBEID VAN MANNEN
EN VROUWEN TUSSEN 20 EN 59 JAAR IN ENKELE WESTERSE LANDEN (1965-2000)

Bron: Van Dongen, 2008.
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FIGUUR 4: ONTWIKKELING VAN HET GEMIDDELD AANTAL UREN GEZINSARBEID VAN MANNEN
EN VROUWEN TUSSEN 20 EN 59 JAAR IN ENKELE WESTERSE LANDEN (1965-2000)

Bron: Van Dongen, 2008.

In vergelijking met figuur 3 liggen de curven van de vrouwen bovenaan en die van
de mannen onderaan. In 2000 blijkt de kloof tussen vrouwen en mannen nog vrij
groot te zijn.

1.2. COMBINATIEMODELLEN VANUIT VERLEDEN TOT HEDEN
Om het combinatiemodel te verduidelijken, verwijzen we eerst naar de drie histori-
sche modellen voor de verdeling van beroepsarbeid en gezinsarbeid binnen de
gezinnen tussen 1950-2005.
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FIGUUR 5: HYPOTHETISCH MODEL VOOR DE VERDELING VAN BEROEPS- EN GEZINSARBEID TUS-
SEN MANNEN EN VROUWEN EN BINNEN GEZINNEN (1950-2005)

Bron: Van Dongen, 2008.
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 1950-1970 1970-1990 1990-2005

asymmetrisch - mannelijk asymmetrisch - mannelijk asymmetrisch - mannelijk

1.  Verdeling van beroepsarbeid

Individuen: totaal aantal uren Individuen: totaal aantal uren Individuen: totaal aantal uren
% personen % personen % personen

vrouwen mannen mannen
vrouwen vrouwen mannen

40 40 40
Aantal uren Aantal uren Aantal uren

Paargezinnen: aandeel man en vrouw Paargezinnen: aandeel man en vrouw Paargezinnen: aandeel man en vrouw
% gezinnen % gezinnen % gezinnen

50% 50% 50%
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Gezinstypes Gezinstypes Gezinstypes

2.  Verdeling van gezinsarbeid

Individuen: totaal aantal uren Individuen: totaal aantal uren Individuen: totaal aantal uren
% personen % personen % personen

mannen mannen mannen
vrouwen

vrouwen vrouwen

35 35 35
Aantal uren Aantal uren Aantal uren

Paargezinnen: aandeel man en vrouw Paargezinnen: aandeel man en vrouw Paargezinnen: aandeel man en vrouw
% gezinnen % gezinnen % gezinnen

50% 50% 50%
7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1

Gezinstypes Gezinstypes Gezinstypes

0% 100%

70 0 70

0% 100% 0% 100%

0 70 0

Sterke kostwinnersmodel

0% 100% 0%

0 80 0

Matige kostwinnersmodel Matige combinatiemodel

100%

0 80

0% 100%

80



Deze modellen zijn het resultaat van een historische reconstructie die grotendeels
gebaseerd is op empirische gegevens van de voorbije decennia.
Omstreeks 1950 introduceren de meeste West-Europese landen het sterke mannelij-
ke kostwinnersmodel als basis voor de ontwikkeling van de welvaartstaat en nemen
ze een aantal structurele beleidsmaatregelen om dit model te ondersteunen. Er is
een erg onevenwichtige verdeling van beroepsarbeid tussen mannen en vrouwen.
Een klein deel vrouwen is wel altijd beroepsactief gebleven, vooral in voltijdse banen
omdat deeltijdse arbeid toen nog niet ontwikkeld was. In deze periode is de financiële
basis voor het solidariteitssysteem ook vrij zwak. De overheid investeert bovendien nau-
welijks in opleiding, in oudere mensen, in mensen met een handicap, …

De periode 1970-1990 is die van het matige kostwinnersmodel. Meer vrouwen tre-
den toe tot de arbeidsmarkt. Deeltijdse jobs kennen een opmars.

1990-2005 is de periode van het matige combinatiemodel. In de westerse landen
zijn er een aantal varianten (zie hieronder). Er is sprake van een meer gelijke verde-
ling van beroeps- en gezinsleven tussen vrouwen en mannen. De activiteitsgraad van
vrouwen stijgt constant.

Verschillende fases of varianten van het matige combinatiemodel kunnen momen-
teel worden onderscheiden in de diverse (types van) landen in Europa:
� type 1: het zwakkere zuidelijke combinatiemodel (matig kostwinnersmodel) in

Italië, Spanje, Griekenland, Cyprus en Malta;
� type 2: het matige continentale model in België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk,

Luxemburg, Nederland en Portugal;
� type 3: het matige Angelsaksische combinatiemodel in het Verenigd Koninkrijk,

Ierland, de VSA en Canada;
� type 4: het verder gevorderde Noordelijke combinatiemodel in Zweden, Dene-

marken, Noorwegen, Finland en IJsland;
� type 5: het Oost-Europese combinatiemodel in de landen van Oost-Europa.

1.3. MOGELIJKE ONTWIKKELING VAN FASEN VAN HET MATIGE COMBINATIEMODEL
Bovenaan staat het aantal uren beroepsarbeid van vrouwen en mannen, gegroe-
peerd rond 35 uur per week. Onderaan staat de verdeling van de beroepsarbeid bin-
nen de paargezinnen (v/m of v/v of m/m, of enkel vrouw of man, met of zonder kin-
deren), gegroepeerd rond de 50% (gelijke) tijdsverdeling. 
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FIGUUR 6: VARIANTEN OF FASEN VAN HET MATIGE COMBINATIEMODEL

Bron: Van Dongen, 2008.

Deze figuur tekent een mogelijke ontwikkeling in de nabije toekomst maar geeft
geen duidelijke oriëntatie op lange termijn.

Vandaar het belang dat het beleid een langetermijnmodel vooropstelt als basis voor
beleidsmodellen op korte termijn.

1.4. WELKE COMBINATIEMODELLEN ZIJN MOGELIJK EN WENSELIJK IN DE TOEKOMST?
Welk(e) model(len) kan/kunnen dan wel dienen voor de ontwikkeling van een toe-
komstig beleid?
Volgende figuur toont drie normatieve modellen die symmetrisch zijn. De vorm van
de curve (smaller of breder) bepaalt het niveau van gelijkheid. Een smalle curve
staat voor een hogere graad van gelijkheid en een bredere curve toont een lagere
graad van gelijkheid binnen de groep vrouwen en mannen en binnen gezinnen.
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 Matige combinatiemodel Matige combinatiemodel Matige combinatiemodel
2010  -  fase 1 2020  -  fase 2 2030  -  fase 3

Individuen Individuen Individuen
Totaal aantal uren Totaal aantal uren Totaal aantal uren

% personen % personen % personen

mannen mannen mannen
vrouwen vrouwen vrouwen

35 35 35
Aantal uren Aantal uren Aantal uren

Paargezinnen Paargezinnen Paargezinnen
Aandeel man en vrouw Aandeel man en vrouw Aandeel man en vrouw

% gezinnen % gezinnen % gezinnen

0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Gezinstypes Gezinstypes Gezinstypes

0 700 70 0 70



FIGUUR 7: NORMATIEVE TOEKOMSTMODELLEN VOOR DE VERDELING VAN BEROEPS- EN
GEZINSARBEID VAN INDIVIDUELE MANNEN EN VROUWEN EN IN GEZINNEN

Bron: Van Dongen, 2008.

Het bovenste deel van de figuur toont voor de drie modellen de voorkeurverdeling
van het aantal uren beroeps- en gezinsarbeid voor alle vrouwen en mannen in de
beroepsbevolking, met of zonder partner, met of zonder kinderen (op macro-
niveau). Op de x-as staat een schaal van 0 tot 70 u voor beroepsarbeid en van 0 tot
50 u voor gezinsarbeid. Elke curve toont een mogelijk normatief antwoord op de
huidige ongelijke verdeling van beroeps- en gezinsarbeid.
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 Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
Sterk Combinatiemodel Volledig Combinatiemodel Matig Combinatiemodel

1.  Verdeling van de uren beroeps- en gezinsarbeid onder individuele mannen en vrouwen
% personen % personen % personen

 Gezins- Beroeps-
 arbeid arbeid

35 35 35
25 25 25

Aantal uren Aantal uren Aantal uren

2.  Verdeling van het totale aantal uren beroeps- en gezinsarbeid in paargezinnen
% gezinnen % gezinnen % gezinnen

 Gezins- Beroeps-
 arbeid arbeid

70 70 70
50 50 50

Aantal uren Aantal uren Aantal uren

3.  Relatief aandeel van de uren beroeps- en gezinsarbeid van mannen en vrouwen in paargezinnen
% gezinnen % gezinnen % gezinnen

0% 50% 100% 0% 50% 100% 0% 50% 100%
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

Gezinstypes Gezinstypes Gezinstypes

20 8020 80 20 80

0 500 50 0 50

30 11030 110 30 110

0 700 70 0 70



Het middelste deel toont de wenselijke verdeling van de totale beroeps- en gezinsar-
beid van paargezinnen (twee volwassen partners).

Het onderste deel van de figuur toont de te verkiezen relatieve verdeling van
beroeps- en gezinsarbeid tussen partners van paargezinnen, als een bijkomende
voorwaarde voor de arbeidsverdeling (op micro niveau). Op de Y-as staat het pro-
centuele aandeel van de paargezinnen op basis van het relatieve aandeel van man en
vrouw in de totale beroeps- en gezinsarbeid van het paargezin (X-as).

Het betreft hier dus drie ideale normatieve toekomstmodellen die kunnen dienen als
instrument voor de beleidsdiscussie en dus als richtlijn voor de ontwikkeling van
het beleid op lange termijn inzake de verdeling van beroeps- en gezinsarbeid.  

1.5. SYMMETRISCH VOLLEDIG COMBINATIEMODEL
De Vrouwenraad wil op (middel)lange termijn een symmetrisch volledig combina-
tiemodel verwezenlijkt zien.
Voor de wetenschappelijke onderbouwing van dit model steunen wij op het ‘Com-
binatiemodel als basis voor een geïntegreerd beleid voor de verdeling van beroeps-
en gezinsleven’ (1).

Voor de operationalisering op korte of middellange termijn binnen de eigen organi-
satie, werkt de Vrouwenraad een eigen versie van dit combinatiemodel uit: het
Vrouwenraad Combinatiemodel, of kort het VR Combinatiemodel.  Dit vormt dan
de basis voor onze eigen beleidsvoorstellen. Het voordeel is dat we naar eigen
inzichten het VR Combinatiemodel in de toekomst nog verder zullen/kunnen uit-
werken, invullen of aanpassen. Op die manier worden mogelijke contradicties met
het originele Volledige Combinatiemodel maximaal vermeden.

2. UITGANGSPUNTEN VAN HET VROUWENRAADCOMBINATIEMODEL

Ons algemeen principe is de deelname aan het arbeidsproces als beste formule voor
gelijkheid/gelijke rechten voor vrouwen en mannen en voor hun economische zelf-
standigheid-onafhankelijkheid en hun zelfontplooiing.

(1) Dit model is ontwikkeld door het CBGS (Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudie, Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap) en vanaf 01/04/2007 door de SVR (Studiedienst van de Vlaamse Rege-
ring). De belangrijkste referentiewerken voor ons zijn: 
- Van Dongen, W., Beck, M. en Vanhaute, E., Gezinsleven en beroepsleven. Het combinatiemodel

als motor voor de actieve welvaartstaat,  CBGS-publicaties, Leuven-Apeldoorn, Garant, 2001.
- Van Dongen, W., Democracy of daily life in the Western World. The Combination Model as the

basis for an integrated policy for the division of professional and family labour, voorlopige ver-
sie van te publiceren rapport, 2006-2007.

- Van Dongen, W., Naar een democratische arbeidsverdeling in Vlaanderen en Europa? Het Com-
binatiemodel als basis voor een geïntegreerd beleid, SVR-Studie 2008/1, Studiedienst van de
Vlaamse regering, Brussel 2008.
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De staat is verantwoordelijk voor een goede sociale zekerheid (= een basisveilig-
heid) maar er zijn grenzen: geen zogenaamd opvoedersloon/huishoudloon/sociaal-
pedagogische toelage voor de niet-beroepsactieve partner.

En verder opteren we voor:
� een geïntegreerd beleid inzake de verdeling van beroeps- en gezinsarbeid door-

heen de levensloop;
� een wisselwerking tussen de dagelijkse leefsituatie van diverse leeftijdsgroepen op

micro- en macroniveau: welke verdeling van activiteiten is nuttig en wenselijk
voor welke leeftijdsgroepen en voor diverse subgroepen?

� diverse beleidsdomeinen worden opgenomen: werkgelegenheid, sociale zekerheid,
fiscaliteit, gezinsbeleid, kinderopvang, onderwijs, arbeidsorganisatie, mobiliteit,...;

� vanuit het perspectief van individuen en hun gezinnen; van bedrijven en van de
maatschappij in zijn geheel;

� het startpunt is het individu dat de diverse activiteiten evenwichtig tracht te com-
bineren (dus, niet de kostwinner, niet de anderhalve verdieners, niet de voltijds-
werkende tweeverdieners,…);

� de leefsituatie van het individu wordt gesitueerd in de diverse gezinsvormen waar-
in zij/hij leeft: met of zonder kinderen, alleenstaand, gehuwd of samenwonend,
hetero of holebi, nieuw samengesteld gezin, allochtoon/autochtoon, met of zon-
der afhankelijke personen zoals ouderen of mensen met een handicap, … rekening
houdend met haar/zijn inzet voor de samenleving en de zorg voor anderen;

� de leefsituatie van het individu wordt tevens gesitueerd in de diverse andere orga-
nisaties van de maatschappij, in het bijzonder de professionele organisaties en ver-
enigingen;

� het doel is dat ieder individu, binnen de maatschappelijke context, een voldoende
evenwichtige persoonlijke, sociale, materiële en financiële ontwikkeling kan reali-
seren in alle fasen van de levensloop.

2.1. WAT HOUDT HET VROUWENRAADCOMBINATIEMODEL
In theorie beklemtoont het symmetrisch volledig combinatiemodel (en dus ook het
VR Combinatiemodel) de dagelijkse uitdaging van alle vrouwen en mannen om een
evenwichtige combinatie van de activiteiten te realiseren (binnen gezinnen, bedrij-
ven, organisaties,…) en die bovendien de gewenste samenstelling van persoonlijke,
sociale, materiële en financiële middelen moet opleveren. Alle activiteiten (profes-
sionele arbeid, gezinsarbeid, vrijwillige of sociale arbeid, educatie, vrije tijd en per-
soonlijke verzorging) worden beschouwd als productieve processen. Elke activiteit
geeft een bepaalde output die tegelijk een input is voor andere activiteiten.

Behalve de theoretische benadering wordt ook een normatieve benadering uitge-
werkt. Deze zoekt een antwoord op de vraag hoe de samenleving in de toekomst
zou moeten worden georganiseerd.
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Het algemeen normatief concept is een sterke democratie in de samenleving, die
volgende basiswaarden omvat: gelijkheid (2), vrijheid (3), solidariteit (4) en doelma-
tigheid (5) (of efficiëntie). Deze basiswaarden moeten in evenwicht zijn. Ze moeten
elkaar stimuleren en elkaar tevens begrenzen. Uit die basiswaarden vloeien ook afge-
leide waarden (of waarden die instrumenteel zijn voor de basiswaarden) voort zoals
verantwoordelijkheid, onafhankelijkheid, duurzaamheid.

Deze ‘nieuwe’ normatieve benadering verschilt niet met de traditionele benadering
wat de keuze van de waarden betreft, maar wel wat de weging van die waarden
betreft (evenwicht versus onevenwicht).

In de praktijk impliceert het VR Combinatiemodel, dat vrouwen en mannen in de
diverse levensfasen voldoende tijd moeten kunnen besteden aan de diverse activitei-
ten. Bijgevolg moeten zoveel mogelijk vrouwen en mannen op beroepsactieve leef-
tijd een volwaardige job kunnen combineren met andere activiteiten, aangepast aan
de persoonlijke en gezinsomstandigheden.

De volwassene heeft dus de verantwoordelijkheid om aan het beroepsleven deel te
nemen. Wegens specifieke redenen kan men wel van beroepsarbeid vrijgesteld wor-
den mits te voldoen aan een aantal voorwaarden die algemeen aanvaard worden.

(2) Gelijkheid verwijst naar de relatieve situatie of positie van de verschillende soorten actoren met
betrekking tot gender, leeftijd, educatie, beperkingen, … Er zullen altijd verschillen of ongelijkheden
bestaan. De samenleving moet bepalen welke verschillen als onaanvaardbare sociale ongelijkheden
worden beschouwd. Binnen de gezinnen is gelijkheid inzake tijdsverdeling nodig maar op een gradu-
ele manier: keuze voor een aantal mogelijke opties maar tot op een bepaald niveau. De basisdoelstel-
ling is dat bijvoorbeeld bij koppels de professionele arbeid, gezinsarbeid en andere activiteiten min
of meer gelijk verdeeld zijn.
(3) Alle actoren hebben nood aan voldoende vrijheid om hun activiteiten te bepalen en dit bij het
kiezen van doelen, middelen, procedure, timing, … Het concept vrijheid is equivalent met het con-
cept diversiteit tussen de actoren met respect voor de verdeling van activiteiten en middelen. Diver-
siteit is een belangrijke voorwaarde en incentive voor een succesvol adaptatieproces van alle actoren
binnen de samenleving. Individuen en gezinnen moeten voldoende vrijheid hebben om arbeid te ver-
delen conform hun eigen ‘historische’ achtergrond maar binnen bepaalde grenzen. Er is dus een
diversiteit aan gezinstypes.
(4) Er moet voldoende solidariteit tussen de actoren zijn. Als gevolg van bepaalde beperkingen of
afhankelijkheden moeten bepaalde groepen binnen de samenleving ondersteund worden door ande-
re groepen, zowel in monetaire als in niet-monetaire termen. Een efficiënt solidariteitssysteem is
gebaseerd op een adequaat collectief systeem met voldoende financiële middelen voor sociale inves-
teringen. In dat kader is er ook nood aan een hoog niveau van verantwoordelijkheid van mensen die
in staat zijn om bijdragen te leveren aan het collectieve systeem op basis van hun professionele
arbeid. Het aandeel professioneel actieve vrouwen en mannen is hoog genoeg (voldoende werkuren,
werkdagen per week en voldoende jaren in de totale loopbaan) om een voldoende brede collectieve
basis te financieren voor sociale investeringen die ten goede komen aan professioneel actieve en
inactieve personen.
(5) Een democratie moet voldoende doelmatig of efficiënt zijn met de integratie van persoonlijke,
sociale, materiële en financiële elementen. De totale (monetaire en niet-monetaire) waarde van de
output van de activiteiten moet groter zijn dan de totale waarde van de input. Er moet dus een meer-
waarde gerealiseerd worden.
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Deze erkende vrijstellingen geven dan recht op een voldoende hoog vervangingsin-
komen (6). Er bestaat ook een reeks onderbrekingen voor gezinsspecifieke situaties.
Deze onderbrekingen worden al dan niet volledig gelijkgesteld. De vraag is of deze
gezinsspecifieke onderbrekingen niet beter gestroomlijnd kunnen worden (7).
De verantwoordelijkheid van vrouwen en mannen om beroepsactief te zijn hangt
samen met de verantwoordelijkheid van de overheid om gepaste en diverse kwali-
teitsvolle banen te creëren.

2.2. WAT MET DE VRIJE KEUZE OM AL DAN NIET BEROEPSARBEID TE VERRICHTEN?
Het beleid bevat maatregelen voor tweeverdieners en voor eenverdieners. Er bestaat
dus de vrije keuze om al dan niet beroepsactief te zijn. De vraag is of deze optie van
vrije keuze, zoals ze nu wordt ingevuld, past binnen een sterke democratie? Bij het
principe van de vrije keuze neemt een aantal mannen bijvoorbeeld niet de verant-
woordelijkheid om (voldoende) gezinsarbeid te verrichten en een aantal vrouwen
neemt niet de verantwoordelijkheid om beroepsarbeid te verrichten. 
Koppel je de vrije keuze aan doelmatigheid, dan komen we bijvoorbeeld in een ver-
houding van één moeder die zorgt voor één of twee kinderen gedurende enkele
jaren en die eventueel nog thuisblijft wanneer de kinderen al naar school gaan, ter-
wijl diezelfde kinderen ook al zeer vroeg terechtkunnen (deeltijds of voltijds) in col-
lectieve voorzieningen waar er een verhouding is van één werkne(e)m(st)er op
meerdere kinderen. 
Primeert de vrije keuze boven gelijkheid, dan gaat het voor ons om een uitgeholde
gelijkheid. Er is bijvoorbeeld solidariteit van beroepsactieve vrouwen naar niet-
beroepsactieve vrouwen en niet vice-versa (substantiële transfers van beroepsactie-
ve vrouwen gaan naar afgeleide rechten van niet-beroepsactieve vrouwen).

Voor de Vrouwenraad is de vrije keuze om niet-beroepsactief te zijn nog mogelijk.
Deze vrije keuze wordt echter begrensd door de andere basiswaarden en bijgevolg
is er een voorwaarde aan die vrije keuze verbonden, namelijk het betalen van een
bijdrage (zie verder).

2.3. WAT MET STRIKTE GELIJKHEID?
Laat je gelijkheid primeren dan kom je tot een model waar bijvoorbeeld iedereen
gedurende x aantal jaren voltijds moet werken en er nauwelijks één of een zeer
beperkt aanbod is van tijdelijke uitstapmogelijkheden. Dit systeem gaat dan ten
koste van enige keuzevrijheid. Je kan niet of nauwelijks kiezen om de beroepsarbeid
even te verminderen.

(6) Nu bestaat er al sinds geruime tijd een reeks vrijstellingen die via de sociale zekerheid geregeld
worden: ziekte, invaliditeit, werkloosheid, pensioen, moederschapsverlof, vaderschapsverlof, jaarlijk-
se vakantie.
(7) Nu bestaan er al sinds geruime tijd tijdelijke vrijstellingen voor gezinsspecifieke situaties: ouder-
schapsverlof, klein verlet, loopbaanonderbreking/tijdskrediet; thematische verloven zoals verlof om
een zwaar ziek familielid te verzorgen, palliatief verlof,…
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De klemtoon ligt dus niet enkel op een evenwicht tussen gelijkheid en vrijheid. Te
veel gelijkheid of te veel vrijheid leidt tot ondoelmatigheid. Een sterke democratie
wordt dus in de hand gewerkt door een evenwichtige combinatie van bovenstaande
waarden.

2.4. WAT MET DE WAARDEN SOLIDARITEIT EN EFFICIENTIE?
Niet alleen vrijheid en gelijkheid zijn centrale waarden in het model, ook maat-
schappelijke solidariteit en efficiëntie. Deze twee waarden moeten ook in voldoen-
de mate worden gerealiseerd. In dat opzicht begrenzen ze de andere twee basis-
waarden. De vier basiswaarden moeten dus samen worden gerealiseerd tijdens de
permanente arbeidsverdeling in de maatschappij, in een sterk evenwicht.
Op die manier wordt de oude tegenstelling tussen de waarden vrijheid en gelijkheid
overstegen en vervangen door een permanente zoektocht naar een evenwicht tus-
sen de vier basiswaarden in het dagelijkse leven van mannen en vrouwen.

2.5. WAT IS EEN NORMALE ‘VOLWAARDIGE’ BAAN IN HET VR COMBINATIEMODEL?
In het VR Combinatiemodel bedraagt een normale ‘volwaardige’ baan 35 u per
week als gemiddelde gedurende een beroepsloopbaan, zonder verplaatsingstijd en
met inbegrip van de mogelijkheden om uit te stappen tijdens de loopbaan. Deze
onderbrekingsperiodes gelden als gelijkgestelde dagen. Rond deze norm liggen alle
banen verdeeld, van de kleinere tot de grotere. Deze kleinere en grotere banen
komen minder voor naarmate het aantal uren meer afwijkt van de norm 35 u. Het is
de bedoeling dat de meesten (ongeacht de gezinsvorm) het gemiddelde van 35 u
per week bereiken. 35 u wordt dus beschouwd als voltijdse arbeid.

Mannen en vrouwen presteren dus voldoende uren beroepsarbeid gedurende een
voldoende lange periode van hun loopbaan en ondertussen leveren ze bijdragen aan
het financiële draagvlak van de overheid zodat voldoende collectieve middelen
beschikbaar zijn om te investeren in risico’s die mensen lopen, en in afhankelijke
personen (kinderen, personen met een handicap, langdurig zieken, personen met
onvoldoende opleiding, enzovoort).

Het model biedt de mogelijkheid om gedurende bepaalde perioden in de levensfase de
tijdsverdeling aan te passen aan de persoonlijke behoeften en aan de gezinsnoden, bij-
voorbeeld het aantal uren beroepsarbeid per week verminderen of vermeerderen.

In de praktijk komt het erop neer dat iedere afgestudeerde vanaf een bepaald
moment in de toekomst de keuze zal hebben om:
� beroepsactief te zijn: voltijds of deeltijds of tijdelijk minder of tijdelijk niet

beroepsactief, inclusief het pakket van de onderbrekingsperiodes/gelijkgestelde
periodes en de daaraan gekoppelde uitkeringen;
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� niet beroepsactief te zijn: nooit of niet gedurende een bepaalde periode die bui-
ten de onderbrekingsperiodes/gelijkgestelde periodes en de daaraan gekoppelde
uitkeringen valt, maar dan wel omwille van de principes van gelijkheid, solidari-
teit en verantwoordelijkheid een (basis)bijdrage betaalt (door de persoon zelf of
door de partner) in het kader van de sociale zekerheid.

Vrouwen en mannen presteren ook voldoende uren gezinsarbeid per week. De nor-
male huishoudelijke taken liggen verdeeld rond circa 25 u gezinsarbeid per week,
met een brede variatie tussen 10 en 50 u per week. Het is de bedoeling dat hierin
naar een m/v evenwicht gezocht wordt, overeenkomstig de verdeling in figuur 7.

Het Vrouwenraadcombinatiemodel geven we een concrete invulling in volgende
beleidsdomeinen (zie aparte dossiers) met aandacht voor kwaliteitsvolle beroepsarbeid
en degelijke en sluitende randvoorwaarden naargelang van het volledig combinatiemodel:
� werkgelegenheidsbeleid;
� sociale zekerheid (inclusief gezinsspecifieke onderbrekingsperiodes/discussie

tijdsrechten);
� inkomstenbelasting;
� kinderopvang/maatschappelijke positie van kinderen;
� bedrijfswereld.

____________
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STANDPUNTEN VAN HET COMITE DE
LIAISON DES FEMMES INZAKE DE
INDIVIDUALISERING VAN DE
SOCIALEZEKERHEIDSRECHTEN

DOOR HEDWIGE PEEMANS-POULLET

Comité de Liaison des Femmes

Op het vlak van de sociale zekerheid, maar ook in het arbeidsrecht concentreert het
Comité de Liaison des Femmes zijn beschouwingen en acties in een perspectief van
gelijke behandeling van mannen en vrouwen in de betekenis die eraan wordt gege-
ven in de Europese richtlijnen en de jurisprudentie daarbij. Het Comité de Liaison
des Femmes wijst erop dat de Commissie van de Europese Gemeenschappen zich in
tal van documenten heeft uitgesproken ten voordele van een individualisering van
de socialezekerheidsrechten als een noodzakelijke fase in de verwezenlijking van de
gelijke behandeling van mannen en vrouwen: “het comité werkt aan een progres-
sieve individualisering van de rechten, zodat na verloop van tijd een grotere
gelijkheid mogelijk wordt” (1). Op dit vlak neemt het Comité de Liaison de bewoor-
dingen en beschouwingen van de Europese Unie over.

Het Comité werd immers net opgericht naar aanleiding van het protest tegen de dis-
criminatie waarvan vrouwen in de sociale zekerheid onrechtstreeks het slachtoffer
zijn. Tijdens haar uiteenzetting wees Dominique De Vos op het feit dat, niet lang na
de Nationale Arbeidsconferentie – toen werd beslist (KB van 24 december 1980) om
in de werkloosheidsverzekering de categorie “samenwonenden” te creëren – het
Comité de Liaison des Femmes bij de Commissie van de Europese Gemeenschappen
klacht had ingediend tegen de Belgische regering in verband met deze nieuwe regle-
mentering inzake werkloosheid (2). Later breidde het Comité de Liaison de draag-
wijdte van zijn klacht verder uit tot de regelgeving in geval van invaliditeit.

(1) Quintin, O., Egalité des Chances pour les femmes. Programme communautaire à moyen terme
1986-1990, in l’Europe sociale, suppl. 2/1986, opgenomen in de bundel voorbereidende documen-
ten (d. 2 Analyses) bij het Colloquium van 26 september 1987, georganiseerd door de Université des
Femmes, met als thema: Sécurité sociale: individualisation des droits et transformation des droits
dérivés.
(2) Zorbas, G., Quelques exemples de l’intervention de la Commission en matière d’égalité, in l’Eu-
rope sociale, suppl. 2/1986, opgenomen in de bundel voorbereidende documenten (d. 2 Analyses)
bij het Colloquium van 26 september 1987, georganiseerd door de Université des Femmes, met als
thema: Sécurité sociale: individualisation des droits et transformation des droits dérivés.
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De Commissie van de Europese Gemeenschappen trad in grote mate de argumenten
van het Comité de Liaison bij. In haar voortgangsverslag (6/01/1984) over de toepas-
sing van Richtlijn 79/7/EEG bevestigde de Commissie wat zij onder indirecte discri-
minatie verstaat: “een schijnbaar neutrale maatregel die in feite de werknemers
van een bepaald geslacht op een dominante manier treft zonder dat het voorne-
men om te discrimineren dient te worden vastgesteld”. Achtereenvolgens heeft de
Commissie tegen onze regering twee met redenen omklede adviezen gegeven (2
juni 1986 en 20 juni 1988). Na het eerste met redenen omkleed advies had de Rege-
ring immers de bewoordingen van de aangeklaagde koninklijke besluiten gewijzigd.
Maar toen de Commissie vaststelde dat de inhoud feitelijk niet werd gewijzigd, gaf
ze een tweede met redenen omkleed advies en maakte ze de zaak aanhangig bij het
Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen (Zaak C-229/89). Het Hof van
Justitie wees zijn Arrest op 7 juni 1991. Dit Arrest verwierp wel het beroep van de
Commissie, maar bevatte toch een zekere vorm van erkenning van de discriminatie
die door het Comité de Liaison des Femmes aan de kaak werd gesteld.

Dergelijke vormen van discriminatie bestaan echter nog steeds en dat, in alle takken
van de sociale zekerheid. Jaar na jaar moeten de vrouwelijke werknemers vaststellen
dat er fors kan worden gesnoeid in hun contributieve rechtstreekse rechten of dat
ze worden afgeschaft, terwijl de niet-contributieve afgeleide rechten, die voorname-
lijk door of voor mannelijke gerechtigden worden geopend, behouden blijven. Het
Comité de Liaison constateert met andere woorden dat de discriminatie die zou
moeten worden afgeschaft door de tenuitvoerlegging van artikel 4 van Richtlijn
79/7/EEG, zo goed gevestigd is, dat de bevolking ze ten slotte als “natuurlijk”
beschouwt en eraan went alsof het recht niet bestond.

1. OP DE AFGELEIDE RECHTEN EEN DEGELIJKE “GENDER MAINSTREAMING” TOE-
PASSEN ...

Artikel 7 van deze zelfde Richtlijn stond toe dat de lidstaten een aantal bepalingen,
waaronder enkele afgeleide rechten, uit het toepassingsveld uitsloten, maar tegelij-
kertijd eiste het van de lidstaten dat ze periodiek onderzochten of het – met het oog
op de sociale evolutie ter zake – nog gerechtvaardigd was om deze uitsluitingen in
kwestie te behouden. Dit onderzoek werd tot op heden nooit gehouden.

Soms oordelen de politieke verantwoordelijken dat deze “herziening” nutteloos is
geworden, aangezien de afgeleide rechten toch zouden uitdoven naarmate de werk-
zaamheidsgraad van de vrouwen toeneemt. Uit onze studies blijkt dat dit niet het
geval is. Ook schuiven deze sociale en politieke verantwoordelijken de idee naar
voren dat de afgeleide rechten de vrouwelijke werknemers beschermen die, in het
geheel genomen, niet de mogelijkheid zouden hebben om een voldoende lange of
volledige loopbaan te doorlopen om genoeg rechtstreekse individuele rechten te
verwerven.
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Voor de werkneemsters ziet de werkelijkheid er echter heel anders uit. De economi-
sche en sociale beleidsinitiatieven hebben de vrouwen ertoe aangezet of zelfs ver-
plicht om hun arbeidstijd in te korten, soms door hun toegang tot de rechten te
beperken (“samendrukking” van deeltijdse arbeid), soms door hun rechtstreekse
individuele rechten te beperken of zelfs af te schaffen. Hoeveel jaren verliezen
samenwonende vrouwen die wegens langdurige werkloosheid worden uitgesloten,
voor de berekening van hun pensioen? Deze onderdrukking van het recht op arbeid
en de rechtstreekse rechten van de werkende vrouwen gaat gepaard met maatrege-
len die bij veel mannen het gevoel nog versterken dat ze zich om de sociale toe-
komst van hun echtgenote/samenwonende in het gezin geen zorgen hoeven te
maken. De afgeleide rechten, die gratis worden verkregen, zijn voor hen voordelig,
hetzij rechtstreeks (hun vervangingsinkomen wordt verhoogd, hun
echtgenote/samenwonende kan gratis aansluiten bij de verzekering voor geneeskun-
dige verzorging, ...), hetzij onrechtstreeks (overlevingspensioen, pensioen als uit de
echt gescheidene, ...).

2. “VERZOENING” TUSSEN BEROEPSLEVEN EN GEZINSLEVEN

Evenmin kan worden gedaan alsof de werkende vrouwen er sowieso niet in zouden
slagen om beroepsleven en gezinsleven met elkaar te verzoenen. Dat zou een ande-
re manier zijn om hen te blijven marginaliseren, door geen rekening te houden met
de evolutie van het arbeidsrecht en het recht op sociale zekerheid. Sinds lange tijd
reeds kan de grote meerderheid van de werknemers dankzij tal van maatregelen
deze twee onlosmakelijk verbonden aspecten van hun leven met elkaar verzoenen.

Dankzij specifieke bepalingen van de sociale zekerheid kunnen zij, enerzijds, alle
rechtstreekse individuele rechten verwerven nog vóór ze een baan hebben gevon-
den (ze moeten zich inschrijven als werkzoekende); anderzijds kan een uitkerings-
gerechtigde volledig werkloze om familiale of sociale redenen tijdelijk niet-werkzoe-
kende zijn zonder dat hij zijn rechten verliest; in de ziekteverzekering kan hij als IRR
(Ingeschreven in het Rijksregister) persoonlijk aansluiten; wie werkt, heeft ook de
mogelijkheid om periodes van onbetaald verlof te dekken met een voortgezette ver-
zekering. Dankzij tal van bepalingen van het arbeidsrecht kunnen beide ouders hun
familiale verplichtingen nakomen zonder hun arbeidsovereenkomst en rechten te
verliezen. Met uitzondering van het moeder- en vaderschapsverlof kunnen al deze
bepalingen worden gebruikt door zowel de mannen als de vrouwen, dat wil zeggen
door beide ouders en dat met hetzelfde doel voor ogen: moederschaps-, vader-
schaps- en adoptieverlof, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand, pallia-
tief verlof, loopbaanonderbrekingen/tijdskrediet, ... Sommige van deze verloven
kunnen worden verlengd indien het kind een handicap heeft.

Dat betekent dat elk van beide ouders zijn rechten kan gebruiken voor elk van de
kinderen, of elke werknemer voor zijn bejaarde ouders die hulp en verzorging nodig
hebben. Dat betekent dat wanneer ouders die de verantwoordelijkheid voor de
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opvoeding van hun kinderen delen, beide het volledige arsenaal van beschikbare
maatregelen gebruiken, verzoening tussen werk en gezin bijna altijd beheersbaar is.
Sommige Europese landen kennen bij de berekening van het pensioen toeslagen toe
voor de opvoeding van de kinderen. In België verstrekt het arbeidsrecht deze
opwaarderingen (op een relatief vrijgevige manier) aan diegenen die hiervoor effec-
tief verlof hebben voorzien.

Wat de andere aspecten betreft die deze “verzoening” in de hand zouden kunnen
werken, houden de politieke en sociale overheden zich al meer dan dertig jaar Oost-
Indisch doof en gaan ze niet in op de rechtmatige eisen van de vrouwenorganisaties.
Het eerste probleem is een gevolg van het feit dat mannen met gezinsverantwoorde-
lijkheden nauwelijks van de beschikbare maatregelen gebruik maken. Het tweede
resulteert uit de kwantitatieve en kwalitatieve ontoereikendheid van de opvangdien-
sten voor jonge kinderen en de hulp- en dienstverlening voor zorgbehoevenden.

Verder druisen de steeds grotere versnippering en flexibilisering van beroepsarbeid
lijnrecht in tegen het gezinsleven, waarvoor integendeel continuïteit en regelmaat
vereist zijn. Heel wat vrouwen zijn het slachtoffer van de fragmentering van de
werkuren en sloven zich uit om de regelmaat in het gezinsleven te behouden.

Onder het voorwendsel dat ze de vroegere moeilijkheden van de beroepsloopbaan
van de vrouw begrijpen, laten de politieke en sociaaleconomische overheden toe
dat deze moeilijkheden zich dag na dag opnieuw voordoen. Sinds meer dan dertig
jaar.

3. DEFINITIE VAN EEN “PERSOON TEN LASTE”

Het Comité de Liaison heeft bezwaar tegen het begrip “persoon ten laste” in de
sociale zekerheid.

Zo stelt het, wat de volwassenen “ten laste” betreft, vast dat een persoon met een
handicap in een huishouden met twee personen die rechtstreekse rechten bezitten,
niet wordt beschouwd als zijnde “ten laste” van zijn echtgenoot, werkloze of gepen-
sioneerde, hoewel deze hem helpt en verzorgt. In een huishouden daarentegen met
één persoon die rechtstreekse rechten bezit, kan een gezonde echtgenoot worden
beschouwd als zijnde “ten laste” zelfs indien de hulp en verzorging worden ver-
strekt door een daarvoor vergoede persoon.

In de sociale zekerheid wordt een volwassene beschouwd als zijnde “ten laste” van
een gerechtigde louter door het feit dat hij geen of weinig beroeps- of vervangings-
inkomen heeft. Voor de volwassene “ten laste” geldt een vermoeden van
geldgebrek, dat niet eens wordt gecontroleerd. Dat is een van de redenen waarom
de afgeleide rechten van het huwelijk/het samenwonen voor gehuwde/samenwo-
nende vrouwen een tewerkstellingsval kunnen vormen. Als vrouwen (opnieuw) aan
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het werk gaan, trekken ze in hun hoofd van hun vaak bescheiden loon de waarde af
van de rechten waarvan het huishouden voordien gratis genoot. Welnu, deze vol-
wassene die zogenaamd “ten laste” is, kan beschikken over een inkomen uit roe-
rend of onroerend goed, over de fictieve toekenning van het huwelijksquotiënt en
soms zelfs over een niet-aangegeven beroepsinkomen.

Voor deze volwassene “ten laste” geldt eveneens een vermoeden van gezinsverant-
woordelijkheid. Deze persoon “ten laste” heeft of had misschien echter een of meer
kinderen ten laste en beschikt misschien, of misschien ook niet, over een vergoede
hulp in het huishouden en het gezin. Het enige aspect waarmee in deze context
rekening wordt gehouden, is het feit dat hij/zij als partner/echtgeno(o)t(e) afhanke-
lijk is van een gerechtigde. Zo komen we terug bij de concepties en praktijken van
de bijstand in de eigenlijke kern van de socialezekerheidstakken.

Ook de kinderlast wordt op een willekeurige manier behandeld. Een alleenstaande
werkloze kan als “gezinshoofd” worden beschouwd en de hoogste uitkeringen ont-
vangen omdat hij een kind “ten laste” heeft of voor dit kind alimentatiegeld betaalt.
Van ouders waarvan de ene werkloos en de andere gehandicapt is en die drie kinde-
ren moeten grootbrengen, wordt geoordeeld dat ze geen gezinslast hebben.

4. EEN WETTIGE VERZEKERING AFSLUITEN IS NIET MOGELIJK, MAAR EEN AANVUL-
LENDE VERZEKERING WEL?

Het vooronderstelde geldgebrek van de echtgenote “ten laste” wordt door de feiten
vaak tegengesproken. Het Comité de Liaison des Femmes kan niet akkoord gaan met
een tegenwoordig courante praktijk uit hoofde van dewelke gerechtigden aanvul-
lende verzekeringen financieren voor hun echtgenote/partner “ten laste” terwijl ze
niet hebben bijgedragen in het kader van de hiermee overeenstemmende wettelijke
verzekering. Voor de commerciële verzekeringen is een aanvullende verzekering
maar financierbaar of solvabel indien de risico’s reeds voor een groot deel zijn
gedekt door de verplichte verzekering. De aanvullende ziekteverzekering kan dus
bijkomend comfort verlenen in geval van hospitalisatie, of de overschrijdingen van
erelonen of de remgelden kunnen worden terugbetaald, hoewel de gerechtigde niet
voor de verplichte verzekering hoefde bij te dragen. Dezelfde bedenking dringt zich
op voor personen in de tweede pijler, wanneer zij voor hun echtgeno(o)t(e) “ten
laste” afgeleide rechten openen. In alle denkbeeldige situaties moeten deze praktij-
ken zeer streng worden bekritiseerd wanneer voor deze verzekeringen belastingaf-
trek kan worden toegepast op het inkomen van de gerechtigde.

Het Comité de Liaison is altijd al een fervent voorstander geweest van de stapsgewij-
ze individualisering. De aanpak die daarvoor het meest wordt aangehaald, is het op
gang brengen van individualisering volgens leeftijdsgroep of volgens huwelijksda-
tum/begindatum van het samenwonen. Men zou eveneens kunnen beslissen om
deze door te voeren beginnende bij de hoogste inkomens en daarvoor eerst te ver-
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bieden dat een aanvullende commerciële verzekering wordt afgesloten of toepas-
baar is op volwassen gerechtigden die niet tot het overeenstemmende stelsel heb-
ben bijgedragen.

5. AFGELEIDE RECHTEN EN SCHEIDING OF EINDE VAN HET SAMENWONEN

De afgeleide rechten van het huwelijk/het samenwonen zijn van belang, maar ze
zijn even kwetsbaar als het huwelijk/het samenwonen zelf. De huisvrouw die van
haar man scheidt, moet plots aan haar sociale autonomie beginnen bouwen, moet
zich als IRR aansluiten bij de ziekteverzekering, als “herintredende vrouw” werk
gaan zoeken. Voor de berekening van haar pensioen heeft ze slechts flarden van een
loopbaan verzameld en ze zal tot haar 65e moeten wachten vooraleer ze van haar
pensioen als uit de echt gescheidene kan genieten naar evenredigheid met het aan-
tal jaren huwelijk. In het bedrag van het alimentatiegeld dat de ex-echtgenoot van
de huisvrouw verschuldigd is, wordt zelden rekening gehouden met het feit dat de
ex-vrouw zich als IRR heeft aangesloten. Deze ex-echtgenoot kan daarentegen gratis
een nieuwe partner ten laste hebben en (voor haar) nogmaals verschillende afgelei-
de rechten openen.

Het Comité de Liaison des Femmes oordeelt dat het van enige schijnheiligheid
getuigt om te veronderstellen dat een gerechtigde en zijn echtgenote/partner “ten
laste” niet de middelen hebben om haar in te schrijven voor sommige takken van de
sociale zekerheid, in hoofdzaak voor de verzekering voor geneeskundige verzorging
en de pensioenen, terwijl het einde van de afhankelijkheidsrelatie (scheiding of
einde van het partnerschap) de ex-echtgenote/partner ertoe zal brengen zich per-
soonlijk bij de verzekering voor geneeskundige verzorging aan te sluiten en schik-
kingen te treffen om op pensioenleeftijd over een voldoende hoog inkomen te
beschikken. Maar de ex-echtgenote/partner heeft in de meeste gevallen minder
inkomen na haar (echt)scheiding dan ervoor. We moeten er dus van uitgaan dat zij
tijdens haar huwelijk/samenwonen wel degelijk de middelen had om persoonlijk
aan te sluiten.

We kunnen noch vooronderstellen dat het haar tijdens haar huwelijk/partnerschap
aan middelen ontbrak, noch toestaan dat de afgeleide rechten voor dezelfde jaren
van bijdrage of huwelijk werden samengevoegd (bijvoorbeeld de huwelijksjaren van
een gerechtigde openen tegelijkertijd het recht op echtscheidingspensioen en even-
tueel op een verhoging van 25% van het rustpensioen van de gerechtigde; deze zelf-
de gerechtigde kan het recht openen op een echtscheidingspensioen en op een
overlevingspensioen voor zijn weduwe).

Het Comité de Liaison beklemtoont dat de sociale zekerheid niet als taak heeft om
de risico’s van het leven als koppel te dekken, en is van mening dat de recente her-
vorming van de echtscheidingsprocedure (3) waarmee de duur van de verplichte
bijstand van de ex-echtgenoot wordt verkort, een individualisering van de sociale
zekerheidsrechten nog dringender maakt.

(3) Die momenteel opgeschorst is.464
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6. DE VOORSTELLEN VAN HET COMITE DE LIAISON DES FEMMES

De voorstellen van het Comité de Liaison des Femmes staan in verschillende docu-
menten, waarvan de meeste op zijn website (4) te lezen zijn: adviezen, brieven aan
ministers, persmededelingen, memorandum in 2003 en 2007.

Het CLF betwist met andere woorden het behoud van de niet-contributieve afgelei-
de rechten van het huwelijk of het samenwonen en eist terecht dat geleidelijk aan
maar vastberaden en expliciet wordt overgegaan naar de individualisering van de
socialezekerheidsrechten.

Geleidelijk aan: het Comité heeft altijd al verklaard dat het volgens zijn leden niet
mogelijk was om de wettelijk verworven afgeleide rechten af te schaffen op een
ogenblik dat deze rechten door onze wetgeving zijn voorzien. Daarom heeft het ook
altijd voorgesteld om stapsgewijze of per cohorte te werk te gaan en bijvoorbeeld
geïndividualiseerde rechten in te voeren vanaf een bepaalde leeftijdscategorie of
voor huwelijken/samenlevingscontracten die vanaf een bepaalde datum worden
gesloten. Tevens is het mogelijk om geleidelijk aan te individualiseren vertrekkende
van de hoogste inkomens, tot uiteindelijk alle rechtverkrijgenden werden bereikt.

Maar vastberaden en expliciet: wat betekent dat we vanaf nu reeds duidelijk aan de
jongeren moeten laten weten dat degenen die op een bepaalde datum een bepaalde
leeftijd hebben (of op dat ogenblik een huwelijk/samenlevingscontract sluiten) hun
leven niet langer zullen kunnen organiseren door op de afgeleide rechten te reke-
nen. Dat betekent ook, en dan vooral voor de vrouwen, dat ze vanaf het begin van
hun actieve leven hun sociale autonomie individueel zullen moeten opbouwen. Ook
en voornamelijk in de kansarme en gemarginaliseerde omgevingen. Op hun 18e of
20e zouden zij, ofwel voor heel de sociale zekerheid moeten verzekerd zijn als
werkzoekende of als werkneemster (of daarmee gelijkgestelde), ofwel ten minste
moeten verzekerd zijn voor de gezondheidszorg, als “studente” of als “IRR” (op
basis van hun Inschrijving in het Rijksregister). Ze zullen op die manier persoonlijk
deelnemen aan de stappen die moeten worden genomen om bij de sociale solidari-
teit aan te sluiten zonder dat het huwelijk of het samenlevingscontract hen van dit
project afleidt.

7. EEN STRUCTURELE HERVORMING VOOR DE TAK WETTELIJKE PENSIOENEN

Het Comité de Liaison keurde de grote lijnen goed van het voorstel dat ter gelegen-
heid van het onderzoek van 1994 door de Université des Femmes werd gerealiseerd
(5). Het verzoekt derhalve om geleidelijk aan een forfaitair, universeel en individu-
eel ouderdomspensioen in te voeren (op basis van een verplichte bijdrage op alle

(4) Zie: http://www.amazone.be, raadpleeg: habitantes / Comité de Liaison des Femmes / documentation.
(5) L’individualisation des droits dans le secteur des pensions des travailleurs salariés. Studie gere-
aliseerd voor het Ministerie van Sociale Voorzorg [onder de leiding van Hedwige Peemans-Poullet,
met de medewerking van Joëlle Carton de Tournai], Université des Femmes, 197 p., 1994.
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individuele inkomsten vanaf de leeftijd van 20 jaar). Dankzij dit ouderdomspensioen
zouden het overlevingspensioen, het pensioen als uit de echt gescheidene en het
gezinstarief geleidelijk aan kunnen worden afgebouwd (afhankelijk van de ontwik-
keling van het stelsel) en uiteindelijk kunnen worden afgeschaft. Dit ouderdomspen-
sioen zou volledig cumuleerbaar zijn met het rustpensioen volgens de huidige
modaliteiten. Het gaat met andere woorden niet om een basispensioen. In 1994
werden de beoordelingen en verwachtingen inzake dit voorstel opgesteld voor de
periode van 1992 tot 2040. Uit de verkregen resultaten bleek dat het, door dit voor-
stel te verwezenlijken, totaal overbodig zou zijn om een tweedepijlerpensioen op te
bouwen.

8. MAATREGELEN OM DE INDIVIDUALISERING IN DE HAND TE WERKEN

Tussen de goedkeuring van een van de Richtlijnen inzake gelijkheid van behande-
ling en de tenuitvoerlegging ervan verloopt een periode waarin de lidstaten geen
maatregelen mogen nemen die de tenuitvoerlegging van de gelijkheid van behande-
ling bemoeilijken. België heeft zich om deze bepaling nauwelijks bekommerd. Ons
land heeft de onrechtstreekse discriminatie die op het vlak van de werkloosheid
werd aangeklaagd, op andere takken (arbeidsongeschiktheid en invaliditeit) toege-
past. In de verzekering voor geneeskundige verzorging voerde België voor de IRR-
verzekerden minder hoge bijdragen in wanneer de gerechtigden een persoon ten
laste hebben (met andere woorden, een gezinsmodulering van de bijdragen); nog in
de gezondheidszorg zijn de nieuwe maatregelen – die de impact van de uitgaven die
ten laste blijven van de verzekerden, moeten verminderen – op de inkomsten van
het huishouden gebaseerd voor het bepalen van de categorieën van gerechtigden
(rechthebbende op de verhoogde (verzekerings)tegemoetkoming bij de terugbetaling van
medische kosten (RVV) en OMNIO) en van het plafondbedrag voor de uitgaven. Bepalin-
gen die in één tak verwijzen naar de inkomsten van het huishouden (deeltijdse
werknemers met behoud van rechten en inkomensgarantieuitkering), hebben op
lange termijn in de pensioentak gevolgen voor de rechtstreekse rechten van de
vrouwen.

Het Comité de Liaison eist derhalve dat, vanaf heden, de sociale en politieke beslissin-
gen niet langer de kloof tussen de rechtstreekse rechten van de werknemers en de
afgeleide rechten van het huwelijk/het samenwonen nog doen toenemen, en dat
geen nieuwe maatregelen worden goedgekeurd die min of meer rechtstreeks verwijzen
naar de gezinssituatie of de inkomsten van het “huishouden” van de verzekerden.

Sommige recente bepalingen doen spontaan – in absolute cijfers – de verschillen
tussen de rechtstreekse en afgeleide rechten nog toenemen. Zo verschaft het gemid-
delde overlevingspensioen bij elke indexering van de sociale inkomens meer inkom-
sten dan het gemiddelde rustpensioen van de vrouwen.
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Eenzelfde kritiek geldt voor het “gezinsbedrag”. In 2007 betrof het pensioen aan
gezinsbedrag 348.069 personen, waarvan 99,7% mannen en 0,2% vrouwen. Bij de
gepensioneerde mannen geniet 42,3% van een berekening aan gezinsbedrag. Bij de
gepensioneerde vrouwen geniet 0,1% van een dergelijke berekening. Het “gezinsbe-
drag” is (veruit) de (belangrijkste) factor die het verschil tussen de pensioenen voor
mannen en die voor vrouwen teweegbrengt. Nu, volgens een nauwgezette opinie-
peiling door de RVP had zo’n 27% van de echtgenotes afstand gedaan van hun klei-
ne individuele pensioen, omdat het gezinsbedrag interessanter was. Dat betekent
uiteraard dat zij voor niets bijdragen hebben betaald. Bovendien valoriseert elke
indexering meer het gedeelte “afgeleid recht” van dit pensioen/huishouden dan de
rechtstreekse rechten (rustpensioen) die door de echtgenotes worden afgestaan ten
gunste van het gezinsbedrag van hun man. Het is echt van belang dat sociaal recht-
vaardigere schikkingen worden getroffen. Het Comité de Liaison des Femmes stelt
in eerste instantie voor dat de verhoging van 25% alleen wordt toegepast op die
jaren waarvoor werd bewezen dat de gerechtigde op het rustpensioen effectief een
echtgenoot/echtgenote ten laste had, terwijl aan elke gehuwde gepensioneerde
vrouw een rustpensioen aan alleenstaandentarief wordt toegekend.

De kloof tussen de rustpensioenen voor mannen en die voor vrouwen moet worden
verkleind en de schade moet worden hersteld die wordt berokkend aan de pensioe-
nen van vrouwen door uitsluiting uit de werkloosheid op basis, achtereenvolgens,
van de artikels 143 en 80 van de reglementering, de wet van 1997 betreffende de
harmonisering van de wettelijke pensioenleeftijd en de onbezonnen ontwikkeling
van onvrijwillige deeltijdse arbeid. Daarvoor zouden we, al was het maar voor een
bepaalde periode, het bedrag van de rustpensioenen gebaseerd op de lage en mid-
delgrote lonen aanzienlijk kunnen verhogen en dat op verschillende manieren: door
voor alle rustpensioenen een berekening in te voeren die omgekeerd evenredig is
met het bedrag van de jaarlijkse vergoedingen die in rekening worden genomen (bij-
voorbeeld 66%, 63% en 60%) of toch minstens door gedurende een bepaalde tijd
indexeringen in percentages toe te passen die omgekeerd evenredig zijn met het
pensioenbedrag. Bovendien vraagt het Comité de Liaison dat de aanpassing aan het
peil van het algemeen welzijn op een regelmatige en structurele manier wordt toe-
gepast.

Het Comité de Liaison vraagt dat tijdens een interimperiode een cumul wordt toege-
staan van rust- en overlevingspensioen of van overlevingspensioen en toegestaan
werk – een cumul die minder nadelig is voor die vrouwen die nog een beroepsacti-
viteit uitoefenen of deze hebben uitgeoefend.

Op middellange termijn vraagt het CLF dat alleen minderjarige kinderen worden
weerhouden als “personen ten laste”, maar dat de kinderbijslag een realistischere
compensatie vormt van de economische last van kinderen.
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Op middellange termijn veronderstelt de individualisering van de rechten dat de vol-
wassene die momenteel wordt beschouwd als zijnde “ten laste” van een gerechtig-
de, ertoe gehouden is persoonlijk als IRR aan te sluiten bij de ziekteverzekering,
maar dat hij de mogelijkheid heeft om voor zichzelf een aanvraag in te dienen voor
een leefloonuitkering als samenwonende.

Het Comité vraagt dat vanaf nu alle uitkeringen voor samenwonenden die op basis
van de voorafgaande arbeid worden toegekend, worden opgetrokken tot het niveau
van de alleenstaanden en dat, in een tweede periode, alle uitkeringen toegekend op
basis van het vorige werk worden berekend aan een percentage van 60% van het
geplafonneerde gederfde loon.

CONCLUSIES

Bij wijze van conclusie wens ik, in naam van het Comité de Liaison des Femmes, van
harte mevrouw Joëlle Milquet, Vice-Eerste Minister en Minister van Werkgelegen-
heid en Gelijke kansen, te bedanken. Dankzij haar konden we vandaag immers de
verschillende benaderingen voor het voetlicht brengen van een onderwerp dat heel
wat bezorgdheid opwekt en al meer dan een kwarteeuw deel uitmaakt van de eisen
van de meeste vrouwenorganisaties.

We mogen echter de herinnering aan de gevolgen van deze jarenlange terugdrin-
ging van de sociale rechten van de vrouwelijke werknemers niet verdoezelen. Bij de
vrouwen die nu de pensioenleeftijd bereiken, behoren vrouwen wie de individuele
rechten werden ontzegd of vrouwen die werden verplicht om deeltijds werk aan te
nemen en zo hun rechten hebben verloren, hetzij door onwetendheid over de te
nemen stappen, hetzij omdat ze gehuwd waren of samenwoonden. We mogen ech-
ter niet vergeten welke maatregelen werden genomen om vrouwen ertoe aan te zet-
ten om tijdelijk, gedeeltelijk of definitief de arbeidsmarkt te verlaten, maatregelen
waarvan alleen zij later voor de gevolgen moeten opdraaien. Daarom danken we al
diegenen die nu met ons hun kennis van deze feiten hebben gedeeld en die begrij-
pen wat vrouwenbewegingen van de politieke en sociale overheid verwachten.

(Vertaling)
____________
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SLOTWOORD

DOOR VERA CLAES

Voorzitter, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM); nationaal secretaris, Zij-kant

Ik wil in de eerste plaats het Comité de liaison des femmes en de Nederlandstalige
Vrouwenraad bedanken dat zij ingegaan zijn op de vraag om hun expertise en hun
organisatie hier op deze studiedag in te brengen en deze mee te organiseren met het
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM), in samenwerking met
diverse verenigingen, het middenveld, de vakbonden en de experts die reeds langer
met het thema begaan zijn.
Ik wil uiteraard ook minister Milquet, bevoegd voor gelijke kansen, bedanken om
aan ons en aan het Comité de liaison des femmes en de Vrouwenraad deze opdracht
toe te vertrouwen.

Deze studiedag over de individualisering van de rechten in de sociale zekerheid is
een eerste maar een belangrijke stap in de goede richting; er moeten meer dergelij-
ke colloquia volgen, onder meer wat de individualisering van de rechten in de fisca-
liteit betreft.

Een oprecht woord van dank aan iedereen, de mensen die hun expertise hier in de
tussenkomsten naar voren brachten, de disputanten, tolken en medewerkers van de
Vrouwenraad, het Comité de liaison des femmes en het IGVM, voor het vlotte ver-
loop van deze studiedag.

Beste mensen, het is al zo’n 30 jaar dat de vrouwenorganisaties, waaronder het
Comité de liaison des femmes en de Vrouwenraad, deze thematiek op de agenda
zetten. Het recht op sociale zekerheid staat in onze wetten ingeschreven, in de
grondwet in art. 23, ingeschreven in 1994, en de gelijkheid van vrouwen en man-
nen ingeschreven in 2002.

Sinds het recht op sociale zekerheid werd veralgemeend, dat wil zeggen, sinds de
toegang verruimd werd, wijzigt de individualisering van het recht op sociale zeker-
heid de aard van de rechten.

De slogan “één bijdrage = één recht” is in strijd met de verdelende rechtvaardigheid!
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Voor elke wijziging in dit verband moet een concept van “gender mainstreaming”
worden toegepast zoals dat in de wet van 12 januari 2007 werd ingevoerd, wat bete-
kent dat vooraf het verschil in impact voor vrouwen en mannen moet worden
geanalyseerd.

De individualisering van de rechten in de sociale zekerheid is een wezenlijk onder-
deel van hoe wij onze maatschappij zien, een maatschappij waar de gelijkheid tus-
sen vrouwen en mannen een principieel uitgangspunt vormt van hoe wij onze maat-
schappij wensen te organiseren.

Maar om dit te bereiken, is het nodig dat ook nog op andere terreinen vooruitgang
wordt geboekt:
� onder meer in het domein van de gelijke lonen, waar nog steeds meer dan de helft

van het loonverschil tussen vrouwen en mannen niet verklaard kan worden,
ondanks het uitstekende loonkloofrapport dat het IGVM al 2 keer publiceerde en
ondanks acties zoals “Equal Pay Day”, waarvan ikzelf met Zij-kant en ABVV initia-
tiefnemer ben;

� de herziening van de functieclassificaties van beroepen gebaseerd op andere crite-
ria dan “gelijkheid van werk”, waarmee de niet-objectieve loonverschillen tussen
vrouwelijke en mannelijke werknemers geheel of gedeeltelijk kunnen worden
weggewerkt. Zowel het jaarverslag over het loonverschil als de acties van de
andere – door het Instituut gesteunde – partners (we denken bijvoorbeeld aan
“Equal Pay Day”), moeten ertoe bijdragen dat dit verschil kleiner wordt.

Maar er is ook de ontwikkeling van een politiek van volledige werkgelegenheid en
van onderwijs en opleiding, niet alleen om tegemoet te komen aan de huidige eisen
van de arbeidsmarkt, maar ook en vooral om de toegang tot werk voor iedereen,
vrouwen en mannen, mogelijk te maken.

En er moet ook een arbeidsorganisatie zijn die gebaseerd is op respect voor het
recht op het privéleven van werknemers door de werkgevers, om een betere
afstemming te krijgen van professioneel leven en privéleven.

In het kader van de Europese werkgelegenheidsstrategie en de “post-Lissabon-periode”,
met werkzaamheden aangaande flexicurity, moeten zowel de gelijkheid van mannen
en vrouwen als de individualisering van de rechten in de debatten centraal staan.

Als de werken worden voortgezet, moet er niet alleen met de fiscaliteit rekening
worden gehouden, maar ook met het sociaal beleid. De vraag die eveneens ter tafel
moet komen, is: “Hebben sociale beleidsinitiatieven een verschillend effect naarge-
lang het om een man of vrouw gaat?” 
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Voortvarende beleidsinitiatieven voor de activering van de werklozen zijn qua gen-
der zeer uiteenlopend. Ik geef u een voorbeeld: in januari 2008 kregen in Brussel 9
mannen een vrijstelling voor sociale en familiale moeilijkheden, tegenover 790 vrou-
wen; men kan zich terecht afvragen of het echt om vrije keuze gaat. (Information
Sociales, Brussel, nr. 159, juni 2008).

Hoewel het verlangen naar billijkheid alsmaar groter lijkt te worden, blijven de
gevolgen – te oordelen naar de wetten, decreten en regelingen die de voorbije
maanden werden gestemd – verschillen voor vrouwen en voor mannen.

Aan diegenen die altijd grote weerstand hebben getoond tegenover de invoering
van de individuele rechten in de sociale zekerheid, zou ik vandaag uitdrukkelijk wil-
len vragen om er voortaan rekening mee te houden en van hun verouderde argu-
menten en opinies af te stappen. Ik ben ervan overtuigd dat wij nu, en uw aanwe-
zigheid bewijst dit, een groter draagvlak hebben dan een decennium geleden om de
ongelijkheden die momenteel nog bestaan, krachtdadig aan te pakken.

Er is echter nog veel werk aan de winkel, en ik reken op uw aller expertise maar
ook op uw mobilisatie en actie om met elkaar af te spreken in 2009 om op basis van
de resultaten van vandaag verder te werken aan dit thema, zodat wij geen 30 jaar
meer hoeven te wachten opdat de volgende generaties kunnen rekenen op een
rechtvaardiger systeem van socialezekerheidsvoorzieningen.

Ik dank u.

(Gedeeltelijke vertaling)
____________
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