
S
O

C
IA

LE
 Z

EK
ER

H
EI

D
B

e
lg

is
c

h
 T

ij
d

s
c

h
ri

ft
 v

o
o

r

S
O

C
IA

LE
Z

EK
ER

H
EI

D

SOCIALE ZEKERHEID
B e l g i s c h  T i j d s c h r i f t  v o o r

SOCIALE ZEKERHEID

3
3e trimester

2009
51e jaargang

3
3 e  t r i m e s t e r

2009
51e  jaa rgang

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
Finance Tower -  Kruidtuin laan 50, bus 1

B-1000 Brussel
ISSN: 0775-0234

La Revue belge de sécurité sociale est un instrument
du système social belge dont l’objectif est l’infor-
mation au sujet de la protection sociale en Belgique
dans un contexte européen. Elle offre un forum mul-
tidisciplinaire pour l’échange d’informations et
d’idées en la matière en vue d’un développement
permanent des connaissances et de l’élaboration
d’une politique sociale satisfaisante et légitime.
Dans cette optique, la Revue s’adresse aux nom-
breux acteurs et personnes intéressées dans les
divers domaines de la protection sociale.
La Revue paraît chaque trimestre en deux versions : l’une
française et l ’autre néerlandaise. La Revue peut être con-
sultée sur internet:
http://www.socialsecurity.fgov.be/fr/nieuws-publicaties/publicaties/btsz/
belgisch-tijdschrift-voor-sociale-zekerheid.htm

Het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid is
een instrument van het Belgisch sociaal systeem
om te informeren over de sociale bescherming in
België binnen een Europese context. Het biedt
een multidisciplinair forum voor het uitwisselen
van informatie en ideeën terzake, met het oog op
een permanente uitbouw van kennis en van een
toereikend en legitiem sociaal beleid.
Het Tijdschrift richt zich daarbij tot de vele acto-
ren en geïnteresseerden in de diverse domeinen
van de sociale bescherming.
Het Tijdschrift verschijnt ieder trimester in twee versies: de ene
in het Nederlands, de andere in het Frans. Het Tijdschrift kan
ook worden geraadpleegd op het internet: 
http://www.socialsecurity.fgov.be/nl/nieuws-publicaties/publicaties/btsz/
belgisch-tijdschrift-voor-sociale-zekerheid.htm

Cov-Soc. Zekerh. NED-verkle  03-02-2010  09:53  Pagina 1



ISSN 0775-0234

Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de ondertekende inzendingen of voor
de stukken die worden overgenomen met vermelding van de bron.
De inhoud van de bijdragen in deze publicatie geeft niet noodzakelijk het standpunt
of de mening weer van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.



INHOUD

ONTWIKKELINGEN VAN HET SOCIAAL EUROPA

DE BEHANDELING VAN HET RECHT OP BESCHERMING TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE
UITSLUITING IN DE EUROPESE UNIE EN DOOR HET HERZIENE EUROPEES SOCIAAL
HANDVEST: VOOR WEDERZIJDSE VERRIJKIJNG 481

HERVE PIERRE GUILLOT

SOCIALE BIJDRAGEN WERKNEMERSSTELSEL

DE VERMINDERINGEN VAN SOCIALE BIJDRAGEN IN HET WERKNEMERSSTELSEL. HUN
ROL IN DE HISTORISCHE, SOCIALE EN ECONOMISCHE CONTEXT 503

JACQUES LHOEST

BOEKBESPREKING

EEN ANDERE KIJK OP SOCIALE ZEKERHEID 597

KIM DE WITTE

INHOUD-3-2009.qxp  7-4-2010  14:29  Pagina 1



ONTWIKKELINGEN
VAN HET SOCIAAL EUROPA

DE BEHANDELING VAN HET RECHT OP BESCHERMING TEGEN ARMOEDE
EN SOCIALE UITSLUITING IN DE EUROPESE UNIE EN DOOR HET HER-
ZIENE EUROPEES SOCIAAL HANDVEST: VOOR WEDERZIJDSE VER-
RIJKING 481



DE BEHANDELING VAN HET RECHT OP
BESCHERMING TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE
UITSLUITING IN DE EUROPESE UNIE EN 
DOOR HET HERZIENE EUROPEES SOCIAAL 
HANDVEST: VOOR WEDERZIJDSE
VERRIJKING

DOOR HERVE PIERRE GUILLOT (1)

INLEIDING

Op het einde de jaren negentig en het begin van de 21e eeuw voorzag de Europese
Unie (EU) zichzelf van een nieuw werkinstrument, dat heel wat hoop opwekte en
daardoor naar voren werd geschoven om in steeds meer domeinen (2) te worden
aangewend: de open coördinatiemethode (OCM). Dit soft law-instrument werd in
het leven geroepen om de lidstaten van de EU in staat te stellen om samen te onder-
zoeken hoe ze een gemeenschappelijk beleid kunnen ontwikkelen in de domeinen
die aan de lidstaten zijn voorbehouden, waar de EU juist geen enkele wetge-
vende bevoegdheid heeft, zodat geen beroep kan worden gedaan op de gebrui-
kelijke, door het Verdrag voorziene instrumenten, de zogenaamde hard

(1) De auteur, jezuïet van de Franse Provincie, is lid van de OCIPE – JEO (Office Cathollique d’Infor-
mation et d’Initiative pour l’Europe – Jesuit Europa Office) – in Brussel. Dit artikel is een aangevulde
en bijgewerkte versie van een studie die in het najaar van 2008 in samenwerking met twee studentes
werd gevoerd in het kader van de voorbereiding op de Master of European Studies Degree, uitge-
reikt door het Europacollege in Brugge. De oorspronkelijke idee voor dit artikel mag worden toege-
schreven aan François Vandamme, adviseur-generaal bij de Afdeling Internationale Zaken van de
Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Gastprofessor aan het Europa-
college; dit artikel is gelinkt aan zijn cursus “Sociale uitdagingen en bestuur van Europa”. De auteur
dankt professor Vandamme voor zijn advies, aanmoediging en hulp tijdens de voorbereiding en het
opstellen van het onderhavige artikel.
(2) Informatiesamenleving, onderzoek, ondernemingsbeleid, sociaal beleid, onderwijs (Lissabon,
maart 2000); strijd tegen sociale uitsluiting (Nice, december 2000); sociale bescherming (Stockholm,
maart 2001); milieu (Göteborg, juni 2001). Lijst opgenomen in Collignon, S. et al., The Lisbon strate-
gy and the open method of co-ordination. 12 recommendations for an effective multi-level strategy,
in Notre Europe, Policy Papers nr. 12, oktober 2004, p. 4, nota 1.
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law (3). De OCM werd voor het eerst gebruikt toen de naam zelf nog niet gangbaar
was, namelijk bij de Europese Werkgelegenheidsstrategie, die ook wel het Proces
van Luxemburg wordt genoemd en vanaf 1997 ten uitvoer werd gelegd. De term
OCM zelf deed zijn intrede tijdens de Europese Raad van Lissabon in maart 2000, in
het kader van wat voortaan de “Lissabonstrategie” wordt genoemd. Deze ambitieuze
strategie moest de EU in staat stellen om tegen 2010 “de meest concurrerende en
dynamische kenniseconomie ter wereld te worden, die in staat is tot duurzame eco-
nomische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang“ (4).
Deze doelstelling moest worden bereikt door de inspanningen op drie hoofdlijnen
te concentreren:
� de ontwikkeling van een “samenleving en economie gebaseerd op kennis”, door

toedoen van beleidsinitiatieven die informatietechnieken, onderzoek en ontwik-
keling (R&D), vernieuwing, concurrentievermogen en “voltooiing van de interne
markt” bevorderen;

� de modernisering van het “Europees sociaal model door te investeren in mensen
en de strijd aan te binden tegen sociale uitsluiting”;

� een aanpassingsluik voor het macro-economische beleid.

Vandaag moeten we vaststellen dat deze ambitieuze strategische doelstelling van het
voorbije decennium (nog) niet werd gehaald. De beleidsverantwoordelijken hebben
echter niet tot het einde van het decennium gewacht om te reageren. Onder impuls
van de Commissie werd vanaf 2005 – toen de “Lissabonstrategie” halverwege was –
een grondige herziening doorgevoerd. Daarna werden inspanningen geleverd om de
verschillende procedures te rationaliseren (streamlining) in de hoop zo tot een gro-
tere doeltreffendheid te komen en de vastgelegde doelstellingen te halen.

Met dit artikel willen we niet nog maar eens de OCM in het algemeen als soft gover-
nance-middel analyseren of beoordelen, noch suggesties formuleren om dit instru-
ment doeltreffender te maken. Anderen hebben dat reeds voor ons gedaan (5). Wat
we daarentegen wel willen, is de aandacht vestigen op één geval in het bijzonder:
de OCM voor sociale bescherming en sociale integratie (voortaan kortweg de “socia-
le OCM” genoemd). We belichten in dit artikel niet alleen de voornaamste sterke
punten, maar ook de zwakke punten op het vlak van armoedebestrijding, en we
steunen daarvoor op de resultaten die in het tienjarig bestaan werden geregistreerd.

Armoedebestrijding in Europa is echter niet louter het voorrecht van de EU-lidsta-
ten. De Raad van Europa, een internationale organisatie waarvan momenteel 47 lan-
den lid zijn en die strikt intergouvernementeel werkt, heeft op dit vlak specifieke

(3) Voor een beschrijving van de OCM (in het Engels), zie de speciale editie van het Journal of Euro-
pean Policy, ‘Special Edition on the Open Method of Coordination’, vol. 11/2, 2004.
(4) Europese Raad van Lissabon, 23 en 24 maart 2000, zie http://www.consilium.europa.eu/
ueDocs/cms_Data/docs/pressData/fr/ec/00100-r1.f0.htm, geraadpleegd op 26.08.2009, in de origine-
le tekst cursief gedrukt. De citaten die volgen, zijn uit dezelfde bron afkomstig.
(5) Zie bijvoorbeeld Citi, M. en Rhodes, M., New Modes of Governance in the EU: Common Objecti-
ves versus National Preferences, in European Governance Papers (EUROGOV), nr. 07-01-N, 2007
(http://www.connex-network.org/eurogov/pdf/egp-newgov-N-07-01.pdf, geraadpleegd op
26.08.2009).482



inspanningen geleverd, met politieke actiecapaciteiten, methodes en middelen die
zeer sterk van die van de EU verschillen. Aangezien alle 27 EU-lidstaten ook lid zijn
van de Raad van Europa, leek het ons interessant om na te gaan in welke mate de
inspanningen die de EU door middel van de OCM heeft geleverd, en de inspannin-
gen van de Raad van Europa inzake armoedebestrijding, op dezelfde golflengte zit-
ten en elkaar verrijken. Net zoals voor de EU moeten we ons ook voor de Raad van
Europa tot één specifiek en goed afgebakend geval beperken. De keuze is dan ook
gevallen op het Europees Sociaal Handvest, in de herziene versie van 1996 (voor-
taan kortweg het “herziene ESH” genoemd), dat in artikel 30 een “recht op bescher-
ming tegen armoede en sociale uitsluiting” formuleert. Blijkt nu dat op 30 april 2009
slechts 14 landen, waaronder slechts 10 van de 27 EU-lidstaten, dit artikel 30 heb-
ben geratificeerd (6).

De kernvraag waarop de in dit artikel uiteengezette analyse is gebaseerd, kan derhal-
ve als volgt worden geformuleerd: is de sociale OCM een werkmiddel waarmee alle
EU-lidstaten artikel 30 van het Europees Sociaal Handvest zouden kunnen ratifice-
ren? Daaruit vloeit onmiddellijk een bijkomende vraag: welke voorspelbare gevol-
gen zou een dergelijke gemeenschappelijke aanpak door de 27 lidstaten binnen de
EU hebben voor de armoedebestrijding (of, om dezelfde idee positiever voor te stel-
len, voor de sociale integratie)?

Het artikel bestaat uit drie delen. Eerst wordt een balans opgemaakt van het poten-
tieel en de beperkingen van de sociale OCM zoals die sinds maart 2000 in de over-
eenstemmende beleidsinitiatieven in de EU wordt toegepast. Ook wordt nagegaan
welke toekomst de sociale OCM na 2010 beschoren is. In het tweede deel worden
de geschiedenis, de specifieke ratificatiewijze (“à la carte”), de werkwijze en de
controle van het Europees Sociaal Handvest kort voorgesteld. Voor dit laatste punt
wordt uitsluitend aandacht besteed aan artikel 30 van het herziene ESH van 1996. In
het derde en laatste deel kan dan op de hoger genoemde vragen een antwoord wor-
den geformuleerd.

1. POTENTIEEL EN BEPERKINGEN VAN DE SOCIALE OCM IN DE EU

De hoop die OCM in zijn beginperiode opwekte, de uitbreiding van de domeinen
waarop ze werd toegepast, het ontbreken van een echte politieke wil om het poten-
tieel van deze methode te concretiseren, het gebrek aan leesbaarheid voor de bur-
gers zijn stuk voor stuk elementen die naar voren worden geschoven om het matige
succes van deze methode te verklaren (7). Binnen deze context van eerder negatie-

(6) Op die datum hadden 14 landen dit artikel 30 geratificeerd: Andorra, België, Finland, Frankrijk,
Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Portugal, Slowakije, Slovenië, Turkije en Zweden
(bron: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/ProvisionTableRev_en.pdf,
geraadpleegd op 28.08.2009).
(7) Zie Collignon, S. et al., The Lisbon strategy and the open method of co-ordination. 12 recommen-
dations for an effective multi-level strategy, in Notre Europe, Policy Papers nr. 12, oktober 2004;
Hamel, M-P. en Vanhercke, B., “Harde” nationale politiek en “zachte” Europese samenwerking. Heeft
open coördinatie (dan toch) tanden gekregen?, in Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid,
2008/1, pp. 75-114, 2008. 483
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ve beoordelingen over de OCM in het algemeen in de academische literatuur, staat
de sociale OCM niet zo slecht aangeschreven (8). Hamel en Vanhercke verdedigen
zelfs de stelling volgens dewelke “de OCM […] een reële impact heeft op het armoede-
beleid van ten minste een aantal lidstaten [met name van de EU], meer bepaald door
een proces van wederzijdse (in tegenstelling tot eenzijdige) beïnvloeding tussen de
EU en het nationale beleidsniveau” (9).

Dit eerste deel bevat bijgevolg een beknopte beoordeling van de sociale OCM, waar-
bij zowel het positieve aspect (het potentieel), als het negatieve aspect (de beper-
kingen inzake de strijd tegen uitsluiting en armoede) worden belicht. Vervolgens
kaarten we de nieuwe voorstellen inzake de OCM aan voor de periode na 2010.

1.1. POTENTIEEL VAN DE SOCIALE OCM
In juli 2008 maakt de Europese Commissie in een mededeling met de titel Verster-
king van de open coördinatiemethode op het gebied van sociale bescherming en
sociale integratie, zelf een positieve balans op van de sociale OCM: “De voorbije
acht jaar […] is de sociale OCM een waardevol hulpmiddel gebleken doordat zij
wederzijds leren ondersteunt, een sterke betrokkenheid van de actoren bevordert,
de modernisering van socialebeschermingssystemen een duwtje in de rug geeft, het
begrip van de uiteenlopende vormen van armoede en sociale uitsluiting vergroot,
een gezamenlijke benadering van de gemeenschappelijke uitdagingen mogelijk
maakt en de aandacht op opkomende kwesties vestigt” (10).

De tussentijdse evaluatie van de “Lissabonstrategie” die in 2005 door de Commissie
werd gemaakt, richtte de schijnwerper reeds op de voornaamste troeven van de
sociale OCM: “Via de open coördinatiemethode hebben [de actoren] een construc-
tieve uitwisseling over gemeenschappelijke beleidsdoelstellingen, “good practice”
en goed bestuur op gang gebracht met volle eerbiediging van het subsidiariteitsprin-
cipe. […] De OCM is een flexibele methode die het mogelijk maakt uitwisselingen en
coördinatie te ontwikkelen in zoverre dat nuttig is voor het beleidsgebied in kwes-
tie. De OCM vormt een kader voor uitwisselingen en wederzijds leren en werkt
openheid, transparantie en inspraak van Europese en nationale betrokkenen in de
hand met het oog op een betere beleidsvorming” (11).

(8) Zie bijvoorbeeld bij de recentste artikelen, Heidenreich, M. en Bischoff, G., The open Method of
Coordination. A way to the europeanization of social and employment policies?, in JCMS, 46/3, pp.
497-532, 2008, waarin de Europese Werkgelegenheidsstrategie en de sociale OCM de enige twee
procedures op basis van de OCM zijn die door de auteurs positief worden beoordeeld, met name op
het vlak van de vorderingen die door wederzijds leren mogelijk worden, omdat zo de goede praktij-
ken die de staten op nationaal niveau hebben ontwikkeld, naast elkaar worden gelegd.
(9) Hamel, M-P. en Vanhercke, B., voornoemd art., p. 76. De auteurs illustreren hun uitspraken door
de sociale OCM en de gevolgen ervan op nationaal niveau in Frankrijk en België te analyseren via een
uitvoerige evaluatie van de “vijf instrumenten” van deze methode, namelijk: 1. de gemeenschappelijke
doelstellingen (richtlijnen); 2. de Nationale Strategische Rapporten (NSR), ook wel Nationale Actieplan-
nen (NAP’s) genoemd; 3. de doelstellingen of streefcijfers; 4. de indicatoren; 5. de peer review.
(10) COM (2008) 418 definitief, 02.07.2008, p. 2.
(11) COM (2005) 706 definitief, 22.12.2005, pp. 2-3. Wij onderstrepen.
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Dialoog, openheid, uitwisseling, flexibiliteit, vergelijking van goede praktijken en
onderlinge rivaliteit tussen deelnemers, niet alleen op het supranationale en nationa-
le niveau, maar ook op het subnationale niveau, zoals de verwijzing naar de subsi-
diariteit doet veronderstellen: stuk voor stuk sleutelwoorden die de OCM kenmer-
ken. Op die manier wordt het sterke potentieel inzake sociale integratie beklem-
toond. Volgens de logica van deze beschouwingen komt de OCM naar voren als een
krachtig instrument dat bijdraagt tot de gezamenlijke uitwerking van een doel-
treffender sociaal beleid.

1.2. BEPERKINGEN VAN DE SOCIALE OCM
Sommige inherente beperkingen van de sociale OCM kunnen niettemin worden
genegeerd. We noemen er enkele, die reeds van het begin van de tenuitvoerlegging
herhaaldelijk werden aangehaald (12): het ontbreken van sancties; het ontbreken
van concrete streefcijfers, waardoor follow-up of evaluatie per fase wordt bemoei-
lijkt; het gebrek aan gemeenschappelijke indicatoren om nationale situaties met
elkaar te vergelijken; de tendens om zich op de bestaande beleidsinitiatieven te con-
centreren zonder voldoende moeite te doen om nieuwe initiatieven te lanceren
(13); het ontbreken van eigen financiële verbintenissen voor de tenuitvoerlegging
van de voorgestelde beleidsinitiatieven; het gebrek aan effectieve betrokkenheid
van de actoren van de burgermaatschappij op nationaal of regionaal niveau en van
personen die zelf in een armoedesituatie leven.

Bij de kritische beoordelingen van de sociale OCM, in de positieve betekenis van
“kritisch”, is de specifieke bijdrage van het European Anti-Poverty Network (EAPN)
het vermelden waard, aangezien de Commissie systematisch het EAPN raadpleegt in
verband met sociale insluiting en armoedebestrijding en naar zijn advies luistert. Het
EAPN erkent wel dat dankzij de sociale OCM, vorderingen werden gemaakt, maar
deinst er toch niet voor terug om de Commissie herhaaldelijk te interpelleren aan-
gaande de zwakke punten van de methode, zoals in april 2008, toen het netwerk
onder meer de volgende punten opmerkte: “het feit dat de nationale en Europese
besluitvormers geen voorrang verlenen aan dit proces; het ontbreken van een dyna-
misch planningsproces voor de acties waarbij alle actoren betrokken zijn; het ontoe-
reikende niveau van de middelen en de beperkte mate waarin participatie op natio-
naal niveau wordt gestimuleerd; het ontbreken van de wil om via gemeenschappelij-
ke doelstellingen, doeltreffende indicatoren, follow-upactiviteiten en beoordelings-
acties politiek invloed uit te oefenen” (14).

(12) Zie Ferrero M. et al., Open co-ordination against poverty: the new EU ‘social inclusion process’,
in Journal of European Social Policy, vol. 12 (3), pp. 227-240, 2002.
(13) Het Nationale Actieplan inzake sociale integratie dat door de lidstaten werd uitgewerkt, wordt
door de betrokken actoren meestal louter gezien als “een beschrijvende oefening en niet als een stra-
tegisch document” (Hamel, M-P. en Vanhercke, B. voornoemd art., p. 86).
(14) European Anti-Poverty Network, Strenghtening the Open Method of Coordination (OMC):
EAPN’s proposals, 08.04.2008, p. 1-2.
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De Commissie kent en erkent deze beperkingen (15). Zo beklemtoont ze in haar
(reeds vermelde) mededeling van juli 2008 “de noodzaak om de methode te verster-
ken, met name om de overeengekomen gemeenschappelijke doelstellingen beter uit
te voeren en de gemeenschappelijk afgesproken indicatoren beter te benutten”, en
ze wijst er ook op dat “het vinden van oplossingen voor deze problemen overeen-
komstig het subsidiariteitsbeginsel in de eerste plaats tot de verantwoordelijkheid
van de nationale autoriteiten behoort”. Verder bepaalt ze “nationale streefcijfers”
(16). In dit verband worden twee bijlagen bij de mededeling gevoegd: de eerste
omvat de algemene doelstellingen van de sociale OCM, de tweede geeft een lijst van
gemeenschappelijke algemene indicatoren die de follow-up van de werkzaamheden
van de sociale OCM beter moeten coördineren tussen de deelnemende landen.

1.3. DE SOCIALE OCM NA 2010
Bij het begin van 2010, het eindjaar van de “Lissabonstrategie”, kunnen we niet
anders dan vaststellen dat de doelstellingen die in maart 2000 werden geformuleerd,
niet zijn gehaald, met name wat sociale bescherming en integratie betreft. In okto-
ber 2008 werd de beslissing (17) genomen om van het jaar 2010 het Europees Jaar
van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting te maken. Dat zou ertoe moe-
ten bijdragen dat deze kwesties hogerop komen in de lijst van bekommernissen van
de EU. Daarbovenop bereidt de Commissie ook een nieuwe Europese strategie voor,
die “EU 2020” wordt genoemd.

In dat verband stuurde het EAPN in juli 2009 een brief aan de Voorzitter van de
Commissie en aan het Europees Parlement, samen met een document waarin de
sociale OCM nogmaals wordt voorgesteld als een “nuttig maar onvolmaakt mecha-
nisme” (18) om de vastgelegde doelstellingen te halen. Het EAPN stelt tevens een
aantal aanbevelingen voor die de “Lissabonstrategie” na 2010 nieuw leven moeten
inblazen. Een daarvan willen we hier voor het voetlicht brengen: de oproep om de
burgermaatschappij en de mensen die in armoede leven, meer bij het proces van de
sociale OCM te betrekken, de ngo’s die hen vertegenwoordigen, van een financiële
ondersteuning te verzekeren en ruimer gebruik te maken van de middelen die in het
kader van de structuurfondsen ter beschikking worden gesteld. Volgens de analyse
van het EAPN zou een dergelijke koers het proces zichtbaarder en transparanter
moeten maken en er tegelijkertijd voor moeten zorgen dat de betrokken actoren
zich het proces eigen maken: stuk voor stuk kenmerken die de sociale OCM
momenteel niet heeft (19).

(15) We mogen echter niet uit het hoofd verliezen dat de EU op het domein in kwestie geen
bevoegdheid heeft: dit domein is voorbehouden voor de lidstaten. Dat verklaart nu net waarom naar
de OCM wordt gegrepen en niet naar de gebruikelijke wetgevende instrumenten die door het Ver-
drag zijn voorzien.
(16) COM (2008) 418 definitief, 02.07.2008, pp. 4-6.
(17) “Besluit 1098/2008/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 inzake het
Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting (2010)”, PB, L298, 07.11.2008
(http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:298:0020:0029:NL:PDF, geraad-
pleegd op 26.08.2009).
(18) EAPN, “An EU we can trust”. EAPN Proposals on a new EU post-2010 strategy, 15.06.2009, p.
18, http://www.eapn.eu/images/docs/position%20paper%20post%202010%20final.pdf, geraadpleegd
op 24.08.2009 (origineel in het Engels).
(19) Ibid., p. 19.

486

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2009



In zijn gezamenlijk verslag over sociale bescherming en sociale inclusie 2009 van
13 maart 2009, gericht aan de Europese Raad, erkent de Raad “Werkgelegenheid,
Sociaal beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken” ronduit dat “om de [in de
“Lissabonstrategie”] overeengekomen doelstellingen inzake sociale bescherming en
sociale integratie te verwezenlijken, [na 2010] een sterke mobilisering nodig is.” De
Raad beklemtoont bovendien dat de “positief” geachte rol van de sociale OCM er
evenwel baat bij zou hebben om “door de vaststelling van goed onderbouwde natio-
nale doelen te worden versterkt” [en dat] “meer aandacht zou moeten worden
besteed aan de kwaliteit en continuïteit van de betrokkenheid van de belanghebben-
de partijen en aan de integratie van sociale overwegingen” (20).

Kortom, alle betrokken partijen of commentatoren zijn het erover eens en oordelen
dat de sociale OCM over een potentieel beschikt om de sociale integratie echt vor-
deringen te laten maken. Niettemin konden door de duidelijk geïdentificeerde limie-
ten van het proces zelf, de vooropgestelde doelstellingen inzake de strijd tegen
armoede in de EU niet worden gehaald. In zijn mededeling van juli 2009, die samen
met de brief aan de Voorzitter van de Commissie en aan het Europees Parlement
werd gestuurd, wees het EAPN erop dat “momenteel 79 miljoen Europeanen [nog
steeds] in armoede leven” (21).

De “Europeanen” waarvan hier sprake is, zijn de inwoners van de EU. Als we de
horizon uitbreiden tot alle landen die nu de Raad van Europa uitmaken, is de situatie
niet rooskleuriger. Nochtans heeft deze intergouvernementele instelling de sociale-
beleidskwesties reeds heel vroeg op haar agenda gezet door gebruik te maken van
de middelen die typisch zijn voor deze instelling en die beperkter zijn dan die van
de EU. Vanaf 1961 kwam de Raad van Europa tot een akkoord over de tekst voor
een Europees Sociaal Handvest, die voor ondertekening en ratificering voor alle
leden werd opengesteld. In 1996 werd dit document herzien en werden de nieuwe
sociale rechten, met name het recht op bescherming tegen armoede en sociale uit-
sluiting, erin opgenomen.

2. HET RECHT OP BESCHERMING TEGEN ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING IN HET
HERZIENE EUROPEES SOCIAAL HANDVEST VAN DE RAAD VAN EUROPA

Artikel 30 van het herziene Europees Sociaal Handvest van 1996 stipuleert het vol-
gende: “Om te garanderen dat het recht op bescherming tegen armoede en sociale
uitsluiting wordt uitgeoefend, verbinden de partijen zich ertoe om:

(20) Raad van de Europese Unie, Nota van de Raad “Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezond-
heid en Consumentenzaken” aan de Europese Raad, Gezamenlijk verslag over sociale bescher-
ming en sociale inclusie 2009 , 7503/09, 13 maart 2009, p. 3 (http://ec.europa.eu/
employment_social/spsi/docs/social_inclusion/2009/cons_pdf_cs_2009_07503_1_fr.pdf, geraad-
pleegd op 20.08.2009).
(21) European Anti-Poverty Network, “EAPN presents President Barroso and EP parliamentary leaders
its contribution towards the debate on the shape of the EU post 2010 strategy”, 15.07.2009,
http://www.eapn.eu/content/view/1067/lang,nl/, geraadpleegd op 24.08.2009. 487
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� maatregelen te nemen in het kader van een globale en gecoördineerde aanpak om
de effectieve toegang tot werkgelegenheid, huisvesting, opleiding, onderwijs, cul-
tuur, sociale en medische bijstand te bevorderen voor die personen die zich in
een situatie van sociale uitsluiting of armoede bevinden of dreigen te bevinden, en
voor hun gezin;

� deze maatregelen opnieuw te bestuderen om ze indien nodig aan te passen” (22).

Hoe relevant en krachtig dit artikel is, hangt uiteraard af van de manier waarop het
wordt toegepast door de landen die het hebben ondertekend en geratificeerd. De
Raad van Europa heeft via zijn Europees Comité inzake sociale rechten (ECSR) voor
deze toepassing een specifieke controleprocedure ingevoerd; de Conclusies bevat-
ten elementen waarmee een beoordeling kan worden gemaakt van de omvang en
van de resultaten die op het vlak van sociale integratie en armoedebestrijding reeds
werden behaald.

Dit tweede deel bespreekt bijgevolg in eerste instantie het herziene ESH zelf –
geschiedenis, eigenaardigheden en kenmerken, controlemechanismen, huidige rati-
ficatiestaat – om een beeld te scheppen van de originaliteit en omvang ervan. In
tweede instantie wordt de belangrijkste informatie weergegeven die kan worden
afgeleid uit de Conclusies die het ECSR op basis van de reeds ingediende nationale
rapporten over de toepassing van artikel 30 heeft opgesteld.

2.1. KORTE UITEENZETTING OVER HET HERZIENE ESH
Het Handvest van 1996 kreeg het adjectief “herzien”, omdat het de tekst van het
Europees Sociaal Handvest van 1961 overneemt en actualiseert met nieuwe sociale
rechten; drie protocols werden toegevoegd:
� een aanvullend protocol in 1988;
� een protocol tot wijziging in 1991;
� een aanvullend protocol dat een systeem voor collectieve klachten voorziet, in 1995.

Met de herziening in 1996 wilde men tegelijkertijd “het Europees Sociaal Handvest
een nieuwe impuls geven [en], in het bijzonder, rekening houden met de fundamen-
tele sociale veranderingen die er sinds de goedkeuring [in 1961] zijn geweest” (23).

De eigenheid van het ESH en de opeenvolgende versies daarvan ligt in het feit dat
de contracterende partijen het “in stukken” kunnen ratificeren vanaf het moment
dat een minimumaantal van de artikels die de zogenaamde “harde kern” van het
Handvest vormen, in het totaal aantal aanvaarde artikelen is opgenomen. De harde

(22) Raad van Europa, Europees Sociaal Handvest (herzien), 03.05.1996, te lezen op http://conven-
tions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/163.htm, geraadpleegd op 29.08.2009.
(23) Woord vooraf bij het herziene ESH.
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kern van het ESH bestaat uit negen artikels (24), waarvan er ten minste zes moeten
worden geratificeerd. De andere artikels kunnen later, al dan niet afzonderlijk, wor-
den geratificeerd.

Het herziene ESH bestaat uit zes delen en een verklarende bijlage. Het louter declara-
tieve Deel I is van politieke aard. Het bevat de volledige lijst van de 31 artikels van het
herziene ESH, die vervolgens in Deel II afzonderlijk worden toegelicht. Deel I is niet
optioneel. Door het herziene ESH te ondertekenen gaan de contracterende partijen
met andere woorden een verbintenis aan en “aanvaarden ze als doel van hun beleid
dat zij met alle passende middelen zullen nastreven – zowel op nationaal als interna-
tionaal terrein – het scheppen van voorwaarden waaronder de rechten en beginselen
doeltreffend kunnen worden verwezenlijkt” die door elk van de 31 artikels zijn
bepaald, zelfs voor die artikels in kwestie die ze niet ratificeren, uit hoofde van de
door het Handvest voorziene mogelijkheid om “in stukken” te ratificeren (25).

Het herziene ESH wordt overigens gekenmerkt door de manier waarop de tenuit-
voerlegging wordt gecontroleerd. Twee mechanismen zijn hiervoor voorzien: ener-
zijds bestudeert het ECSR de nationale rapporten die de contracterende partijen om
de twee jaar opstellen en waarin staat welke maatregelen ze hebben genomen om
de ondertekende artikels ten uitvoer te leggen; anderzijds wordt uit hoofde van het
aanvullend protocol van het ESH – goedgekeurd in 1995 – een procedure van col-
lectieve klachten toegepast.

Het herziene ESH werd op 03 mei 1996 ter ondertekening opengesteld en werd op 1
juli 1999 van kracht, nadat het minimumaantal van drie landen het had geratificeerd.
Nu is het Handvest ondertekend door 44 landen en 27 daarvan hebben het, volgens
het criterium van de hoger genoemde “harde kern”, geratificeerd (26). Het aantal lan-
den die artikel 30 hebben goedgekeurd, is echter beperkt tot 14 en 10 daarvan zijn lid
van de EU (27). De controle op de toepassing van dit artikel 30 met behulp van de
nationale rapporten die aan het ECSR worden voorgelegd, of door de procedure van 

(24) Art. 1, 5, 6, 7, 12, 13, 16, 19 en 20. Raad van Europa, Europees Sociaal Handvest (herzien),
Toelichtend rapport, nr. 122, te lezen op http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/
Html/163.htm, geraadpleegd op 29.08.2009.
(25) Deel III tot VI geven uitleg en/of zijn technisch van aard (verbintenissen, links met vorige ver-
sies van het Handvest, controlemechanismen, afwijkingen, voorwaarden voor de inwerkingtreding,
opzegging, enz.) en worden hier niet in detail in beschouwing genomen.
(26) Zie de vereenvoudigde overzichtstabel met de handtekeningen en ratificaties van 28 mei 2009,
te bekijken op http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Presentation/Overview_en.asp,
geraadpleegd op 10.09.2009. Op die datum hadden alleen Kroatië, Liechtenstein en Zwitserland het
herziene ESH niet ondertekend.
(27) Situatie op 30 april 2009, datum van de recentste update die beschikbaar was op het ogenblik
dat dit artikel werd opgesteld.
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de collectieve klachten is echter nog slechts beperkt ontwikkeld. Uit de eerste onder-
zoeken die door het ECSR werden uitgevoerd, kunnen we niettemin een aantal ele-
menten afleiden met betrekking tot armoede en sociale uitsluiting (28).

2.2. BEOORDELING VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKEL 30 VAN HET HERZIENE ESH
In 2003, 2005 en vervolgens in 2007 publiceerde het ECSR enkele beoordelings-
rapporten, getiteld Conclusies en opgesplitst per land en per artikel. Wat artikel 30
betreft, werden tot op heden (29) in totaal acht landen beoordeeld, waarvan er
zeven lid zijn van de EU (30), op basis van drie cycli van nationale rapporten: in
2007 België, Finland en Italië; in 2005 Frankrijk, Ierland, Italië, Noorwegen, Slove-
nië en Zweden; in 2003 Frankrijk, Italië, Slovenië en Zweden. Elke beoordeling is
onderverdeeld in drie hoofddelen, na een inleiding en vóór de eigenlijke conclusies
worden getrokken:
� meten van de armoede en de sociale uitsluiting;
� weerhouden (gevolgde) aanpak in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting;
� controle en beoordeling.

Nadat we de versie van 2003 van de Conclusies hebben gelezen, kunnen we artikel
30 van het door de ECSR herziene ESH gepast interpreteren. Zo wordt een opsom-
ming gegeven van de algemene principes van het recht op bescherming tegen
armoede en sociale uitsluiting gelinkt aan het behoud van en het respect voor de
menselijke waardigheid. Met de ondertekening van artikel 30 zijn de ondertekenen-
de landen de verbintenis aangegaan om te kiezen voor: “een globale en gecoördi-
neerde aanpak die moet bestaan uit een analytisch kader en een geheel van daarmee
samengaande prioriteiten en maatregelen, met de bedoeling om die obstakels te
voorkomen en uit de weg te ruimen die de toegang tot de sociale rechten belemme-

(28) De jurisprudentie inzake artikel 30, op basis van de procedure van collectieve klachten, is nog te
weinig ontwikkeld om er nu reeds relevante conclusies uit te trekken. Op 29 augustus 2009 maakt
de lijst van collectieve klachten voor artikel 30 immers gewag van vier reeds geregistreerde klachten:
nr. 58/2009 Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) vs. Italy; nr. 51/2008 European Roma
Rights Centre (ERRC) vs. France; nr. 47/2008, Defence for Children International vs. The Nether-
lands; nr. 33/2006 International Movement ATD Fourth World vs. France. De procedure is voor elk
van deze klachten in een ander stadium. Alleen voor de laatste klacht is de procedure afgelopen en
het ECSR kwam tot de conclusie dat artikel 30 werd overtreden; deze conclusie werd bekrachtigd
door een resolutie van het Comité van Ministers op 02.07.2008. Dit ene voorbeeld toont nochtans
aan dat de procedure van collectieve klachten ertoe kan leiden dat een overtreding van een artikel
van het ESH wordt vastgesteld.
(29) De verschillende artikels van het herziene ESH werden in vier verschillende themagroepen
ondergebracht. Elke groep wordt regelmatig maar telkens anders beoordeeld. Artikel 30, in combina-
tie met de artikelen 3, 11, 12, 13, 14, 23, behoort tot groep 2 (gezondheid, sociale zekerheid en
sociale bescherming). De referentieperiode die momenteel geldt voor de beoordeling, is de periode
van 2005 tot 2007. De overeenstemmende nationale rapporten moesten vóór 31.10.2008 aan het
ECSR worden voorgelegd, zodat tegen december 2009 conclusies kunnen worden getrokken
(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/reportcalendar/calendarnrs_EN.asp?, geraad-
pleegd op 29.08.2009). De momenteel beschikbare gegevens maken met andere woorden deel uit
van drie vroegere evaluatiecycli, die telkens voor verschillende landen relevant zijn.
(30) Noorwegen is geen lid van de EU.
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ren. Verder moeten controlemechanismen worden ingebouwd waar alle actoren bij
betrokken zijn, ook de vertegenwoordigers van de burgermaatschappij en de slacht-
offers van armoede en uitsluiting” (31).

De beleidsinitiatieven die zo worden verwezenlijkt, moeten “op coherente wijze”
onderling gelinkt en geïntegreerd zijn en meer zijn dan een “zuiver sectorale of cate-
goriale aanpak”. De bedoeling is om op deze manier “de toegang tot de (inbegre-
pen) sociale rechten” uitgebreid maar niet uitputtend te bevorderen “in termen van
werkgelegenheid, huisvesting, opleiding, onderwijs, cultuur en sociale en medische
bijstand”. Volgens deze bepalingen moeten hieraan specifieke hulpmiddelen wor-
den gewijd. In dat verband bestaat de rol van het ECSR erin om “systematisch de
omschrijvingen en meetwijzen te controleren die voor deze fenomenen op natio-
naal niveau worden gebruikt, alsook de voornaamste beschikbare gegevens”.

Bij het doorlezen van alle momenteel beschikbare Conclusies (2003, 2005, 2007)
zien we bovendien dat vanaf 2003 voor de beoordeelde EU-lidstaten verschillende
malen wordt verwezen naar de gezamenlijke verslagen over sociale bescherming
en sociale integratie die de Europese Commissie regelmatig publiceert in het kader
van de door de “Lissabonstrategie” voorgestelde procedure. Hetzelfde geldt, wan-
neer elk land afzonderlijk wordt beschouwd, voor de Nationale Actieplannen
(NAP’s) die door de sociale OCM zijn voorzien en overigens een van die elementen
uitmaken waarmee de Commissie rekening houdt als ze deze gezamenlijke versla-
gen opstelt. Het ECSR wijst er voor het geval Italië echter op dat het noch voldoen-
de, noch aanvaardbaar is om dit NAP zonder enige aanpassing aan het ECSR voor te
leggen: “het nationaal verslag met betrekking tot artikel 30 van het herziene Hand-
vest moet een verschillende inhoud hebben dan het Nationale Plan en moet die
informatie bevatten die noodzakelijk is om na te gaan in hoeverre de situatie con-
form is met de onderhavige bepaling” (32).

De procedures die in het kader van de sociale OCM in de EU werden ingevoerd, ont-
slaan de landen die artikel 30 van het herziene ESH hebben ondertekend, met ande-
re woorden niet van de verplichting om specifieke rapporten in te dienen voor de
door dit Handvest voorziene controlewijze.
Verder leren we uit alle momenteel beschikbare Conclusies dat elk land voor andere
benaderingswijzen kiest om de armoede en sociale uitsluiting te meten. Een voor-
beeld: in het nationale rapport van Frankrijk voor 2003 worden drie hoofdindicato-
ren genoemd, daar waar het nationale rapport voor Italië er voor datzelfde jaar twee
andere vermeldt. In Zweden is de armoededrempel niet officieel omschreven (rap-

(31) Europees Sociaal Handvest (herzien), Europees Comité inzake sociale rechten, Conclusies 2003,
(Frankrijk), p. 125, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Fran-
ce2003_en.pdf, geraadpleegd op 01.09.2009. De citaten die volgen, zijn uit dezelfde bron afkomstig.
De volledige tekst met de toegestane interpretatie van artikel 30 van het ESH herzien door het ECSR,
is eveneens opgenomen in de Conclusies 2003 inzake Italië, Slovenië en Zweden.
(32) Europees Sociaal Handvest (herzien), Europees Comité inzake sociale rechten, Conclusies 2007,
(Italië), p. 66, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/
Italy2007_en.pdf, geraadpleegd op 01.09.2009. 491
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port 2003) en de armoede wordt dan ook louter administratief gemeten in termen
van relatief loon of toegang tot sociale uitkeringen (rapport 2005). In Finland (rap-
port 2007) wordt het meten van de armoede beperkt tot het criterium “laag inko-
men” of “ontbreken van patrimonium”, wat door het ECSR overigens als ontoerei-
kend wordt beschouwd. Het Comité wijst erop dat de maatregelen die inzake
armoedebestrijding en bevordering van sociale integratie worden genomen, uit
hoofde van artikel 30 rekening moeten houden met het “pluridimensionale karak-
ter” van de fenomenen armoede en uitsluiting, uitgedrukt in termen van werkgele-
genheid, huisvesting, opleiding, onderwijs, cultuur, sociale en medische bijstand.

Meermaals betreurde het ECSR in de nationale rapporten die het heeft onderzocht,
het ontbreken van informatie over de impact van de genomen maatregelen in ter-
men van vermindering van de armoede en uitsluiting; het gebrek aan “cijferindicato-
ren voor de aangewende middelen en de verkregen resultaten” (33) voor de speci-
fieke domeinen die door artikel 30 zijn voorzien; het gebrek aan een specifiek en
duidelijk omschreven budget; de beperkte betrokkenheid van de burgermaatschap-
pij en de lokale actoren, die het houden bij formeel advies, voor zover dit laatste
mogelijk wordt gemaakt. Dergelijke verwijten zijn de weerspiegeling van de verge-
lijkbare verwijten die binnen de EU voor de sociale OCM reeds te horen waren,
zoals ook is gebleken in het eerste deel van dit artikel.

Uiteindelijk stelde het ECSR in 2007 haar conclusie voor de drie landen in kwestie
(België, Finland, Italië) uit, “in afwachting van de gevraagde informatie” (34). Het
Comité had dit in 2005 reeds gedaan voor Frankrijk (35) en in 2003 voor Frankrijk,
Italië, Slovenië en Zweden. Deze laatste twee landen hebben tussen 2003 en 2005
blijkbaar vorderingen gemaakt wat hun verbintenis ten overstaan van de bepalingen
van artikel 30 betreft. Net als Noorwegen kregen Slovenië en Zweden in 2005 – onder
voorbehoud van het voorleggen van bijkomende informatie – van het ECSR immers
een satisfecit inzake de conformiteit van de beleidsinitiatieven die ze in toepassing
van de bepalingen van artikel 30 van het herziene ESH hadden gerealiseerd (36).

Uit de reeds door het ECSR gepubliceerde Conclusies kunnen we met andere woor-
den afleiden dat van de zeven reeds gecontroleerde EU-landen (37) er slechts twee
een “bewijs van goed gedrag” krijgen inzake de toepassing van artikel 30: Slovenië

(33) Europees sociaal handvest (herzien), Europees Comité inzake sociale rechten, Conclusies 2007,
(België), p. 67, http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/socialcharter/Conclusions/State/Belgi-
um2007_en.pdf, geraadpleegd op 01.09.2009. Idem in de Conclusies 2007 voor Finland en Italië,
met een enigszins andere formulering.
(34) Italië kreeg niettemin een duidelijke waarschuwing aangaande de noemenswaardige vorderin-
gen die het land moest maken, op gevaar af als niet-conform te worden beschouwd met artikel 30
van het herziene ESH.
(35) In 2005 werd met betrekking tot de toepassing van artikel 30 voor Italië of voor Ierland geen
enkele conclusie getrokken, aangezien de nationale rapporten van deze twee landen niet binnen de
door de procedure vereiste termijn aan het ECSR werden voorgelegd.
(36) “In afwachting dat de gevraagde gegevens worden bekomen, besluit het Comité dat de situatie in Slo-
venië [respectievelijk Noorwegen en Zweden] conform is met artikel 30 van het herziene Handvest”.
(37) Op een totaal van 14 landen die dit artikel 30 reeds hebben geratificeerd, waarvan 10 EU-lidstaat
zijn (zie hierboven, voetnoot 6).
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en Zweden, nadat het ECSR had vastgesteld dat beide landen tussen 2003 en 2005
vorderingen hadden gemaakt. Ook al heeft dit slechts op een beperkt aantal landen
betrekking, kunnen we hierin misschien – in een optimistische visie zonder buiten-
sporigheden – een teken zien dat de controle door middel van nationale rapporten
voor het ECSR doeltreffend is. België, Finland, Frankrijk en Italië daarentegen zijn
“niet geslaagd” (38).

We kunnen derhalve de volgende hypothese naar voren schuiven: zouden de posi-
tieve resultaten van Slovenië en Zweden inzake de conformering van hun sociaal
beleid met de bepalingen van artikel 30 van het herziene ESH, via de sociale OCM
niet nuttig kunnen zijn voor de andere vijf landen van de EU? Meer nog, zouden
dankzij diezelfde sociale OCM niet alle EU-lidstaten dit artikel 30 kunnen onderteke-
nen en ratificeren, waarmee ze hun engagement en vastberadenheid om sociale uit-
sluiting en armoede te bestrijden, duidelijk zouden laten merken?

3. DE SOCIALE OCM EN ARTIKEL 30 VAN HET HERZIENE ESH: RESONANTIES EN
VOORUITZICHTEN

Zoals we in het vorige deel hebben gezien, blijken er na het lezen van de Conclusies
van het ECSR resonanties te bestaan tussen de sociale OCM binnen de EU en de spe-
cifieke procedure voor het systeem waarmee het ECSR de toepassing van artikel 30
controleert. Deze resonanties zijn zeer uiteenlopend en in zekere zin tegenstrijdig.

3.1. EERSTE TYPE VAN RESONANTIE: HET POTENTIEEL VAN DE SOCIALE OCM
Het eerste type van resonantie is positief: de NAP’s sociale integratie en de geza-
menlijke verslagen die in het kader van de “Lissabonstrategie” door de Europese
Commissie en de Raad worden opgesteld, vormen een nuttige informatiebron – met
de hierboven genoemde beperkingen in het geval van Italië in 2007 – over de
manier waarop de lidstaten de uitdaging aangaan en de strijd tegen armoede en
sociale uitsluiting aanbinden. De belangrijkste troeven van de sociale OCM – waar-
van het wederzijds leren door het uitwisselen van goede praktijken tussen landen
op de allereerste plaats komt – zouden in elk geval die landen die nog niet conform
zijn met de bepalingen van artikel 30 van het herziene ESH, zich onder andere kun-
nen laten inspireren door de vorderingen die Slovenië en Zweden tot op heden heb-
ben gemaakt. De landen die dit artikel nog niet hebben ondertekend, kunnen dat
eveneens doen om het op termijn te ratificeren.

(38) Zoals hierboven werd vermeld (voetnoot 35), werd Ierland helemaal niet geëvalueerd omdat het
land voor 2005 geen nationaal rapport had ingediend. De Conclusies van het ECSR inzake de toepas-
sing van artikel 30 van het herziene ESH voor Frankrijk en Italië werden reeds tweemaal uitgesteld
(respectievelijk in 2003 en 2005 en in 2003 en 2007).
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Deze positieve resonanties worden onderstreept door François Vandamme, die vast-
stelt dat “de methode voor de beoordeling van gecoördineerde en globale nationale
beleidsinitiatieven, met de bedoeling deze in overleg met de betrokken personen te
herzien, [zoals de herziene sociale OCM van 2005 bepaalt,] is een toepassing van de
werkmethode die in het herziene Europees Sociaal Handvest, artikel 30, naar voren
wordt geschoven” (39). In dit verband verbaast hij zich erover dat “veel lidstaten
nog aarzelen om dit artikel te ratificeren, wat [nochtans] een duurzamer teken zou
zijn van hun reële politieke wil” (40) om de zaken op het vlak van armoedebestrij-
ding en sociale integratie te doen vooruitgaan door toedoen van het herziene sociale
Handvest. Hij geeft hiervoor zelf een mogelijke verklaring: op het niveau van de EU
wordt in het kader van de werkzaamheden van de sociale OCM geen melding
gemaakt van de Conclusies van het ECSR, die de toepassing van het herziene ESH
beoordelen; het tegendeel is echter waar, zoals we hebben gezien. Deze Conclusies
vormen nochtans waardevolle elementen om sociale standaarden op Europese
schaal te bepalen die de EU-grenzen overschrijden. De auteur besluit dat “bij de toe-
passing van het Handvest sommige lidstaten van de Europese Unie blijkbaar niet wil-
len dat wetgevingen en praktijken die verdergaan dan de vereisten van het commu-
nautair sociaal recht, worden beoordeeld” (41).

De positieve resonanties tussen de sociale OCM in de EU en de specifieke procedu-
re voor de controle van de toepassing van artikel 30 door het ECSR volstaan met
andere woorden niet om bepaalde voorzorgen van politieke aard te overstijgen. Hier
komen nog andere, minder positieve resonanties bij.

3.2. TWEEDE TYPE VAN RESONANTIE: DE BEPERKINGEN VAN DE SOCIALE OCM
Het tweede type van resonantie is inderdaad negatief: mutatis mutandis vinden de
voornaamste beperkingen van de sociale OCM die in het eerste deel van dit artikel
worden vermeld, een weerklank in de Conclusies van het ECSR, meer bepaald in
verband met de criteria waarmee de sociaalbeleidsinitiatieven voor armoedebestrij-
ding echt gecoördineerd en beter geharmoniseerd kunnen worden benaderd: een
gebrek aan gemeenschappelijke gekwantificeerde doelstellingen en vooral het ont-
breken van gemeenschappelijke criteria om de armoede te meten; indicatoren nog
onvoldoende uitgewerkt of niet operationeel; ontoereikende of slecht omschreven
budgetten; te weinig raadpleging van de voornaamste actoren van de burgermaat-
schappij (ngo’s) of van personen die zelf in armoede leven. Hoe zou een sociale
OCM, die met dezelfde beperkingen kampt als degene die in de Conclusies van het
ECSR worden aangehaald, vooruitgang in de betrokken domeinen in de hand kun-
nen werken?

(39) François Vandamme, Sociale insluiting, maatschappelijk kapitaal en Europese governance, in
Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, 2008/2, p. 242, voetnoot 26, 2008.
(40) Ibid.
(41) François Vandamme, Convergences et divergences dans l’application du droit social communau-
taire. Essai sur l’influence de l’Europe sociale, in Reges-Forum, Discussion Paper, juni 2009, p. 11,
www.reges-forum.eu, geraadpleegd op 29.08.2009.
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Een element dat in het oog springt als we de op dit ogenblik beschikbare Conclusies
lezen, is overigens het ontbreken van unanieme en gemeenschappelijke criteria
waarmee de EU-landen de armoede kunnen meten. Hoe is het in die omstandighe-
den mogelijk om een gecoördineerde en geharmoniseerde benadering van het soci-
aal beleid tegen armoede ten uitvoer te leggen, tot een akkoord te komen over de
gemeenschappelijke en gekwantificeerde doelstellingen of nog, het met elkaar eens
te zijn over welke indicatoren relevant zijn? Dit is een kwestie van onderscheid tus-
sen enerzijds het doel, namelijk weten over welke armoede het gaat als er in de
betrokken landen sprake is van armoedebestrijding, en anderzijds de middelen die
moeten worden aangewend om het beoogde doel te bereiken.

3.3. VERWACHTE VOORUITGANG: HET POTENTIEEL VAN DE SOCIALE OCM NOG UITBREIDEN
De eerste stap die moet worden gezet om de zo aan het licht gekomen moeilijkhe-
den te overwinnen, hangt in de allereerste plaats af van een uitgesproken politieke
wil vanwege de EU om de sociale OCM nog uit te breiden en het potentieel ervan in
termen van zichtbaarheid op te trekken door relevante en beperkte doelstellingen te
bepalen die gemakkelijk kunnen worden begrepen; in termen van keuze van gepas-
te indicatoren, in termen van toekenning van specifieke budgetten; in termen van
grotere betrokkenheid op politiek niveau, zowel supranationaal (EU) als nationaal
en lokaal, met, indien nodig, een herverdeling van de taken tussen de Europese
Raad, de Commissie, de Raad (COREPER), het Europees Parlement en de nationale
parlementen, teneinde ervoor te zorgen dat de actoren van het proces zich de socia-
le OCM gemakkelijker eigen maken en zich derhalve meer inzetten (42). Dit zijn
stuk voor stuk garanties voor betere verwachte resultaten.

CONCLUSIE: DE SOCIALE OCM, EEN STERK POTENTIEEL DAT ZIJN SPOREN NOG
MOET VERDIENEN

De sociale OCM houdt inzake sociale integratie en armoedebestrijding ontegenzeg-
lijk een waar potentieel in. Dit potentieel wordt herhaaldelijk beklemtoond in de
academische literatuur, die toch niet echt geneigd is om de OCM-procedure in het
algemeen als gunstig te beschouwen (43). Toch lijkt dit potentieel nog niet volledig
te worden aangewend.

De sociale OCM moet in de allereerste plaats worden geconsolideerd, met name
door de definitie van armoedesituaties in de verschillende landen te harmoniseren.
Verder moeten streefcijfers en gemeenschappelijke indicatoren worden bepaald
zodat gekwantificeerde beoordelingen van land tot land kunnen worden vergele-

(42) Zie François Vandamme, La stratégie européenne de Lisbonne post 2010: bien repenser toutes
ses dimensions, in Reges-Forum, Discussion Paper, augustus 2009, p. 6-7, www.reges-forum.eu,
geraadpleegd op 29.08.2009.
(43) Zie hierboven, voetnoot 7 en 8.
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ken. Verder moet ernstig worden nagedacht over de effectieve betrokkenheid van
de actoren op nationaal en regionaal niveau en over de toekenning van een speci-
fiek budget voor het armoedebestrijdingsbeleid. Eens deze stap is gezet, bestaat de
kans dat alle EU-lidstaten artikel 30 ondertekenen en ratificeren. Ze zullen dan
immers beschikken over een efficiënter hulpmiddel, waarmee ze gemakkelijker aan
de door artikel 30 gestelde eisen zouden moeten kunnen voldoen, met name omdat
ze dan zullen kunnen rekenen op de steun en ervaring van de landen die reeds heb-
ben ondertekend en erin zijn geslaagd om aan de toepassingsvoorwaarden van arti-
kel 30 te voldoen. Een dergelijke collectieve ratificering zou daarenboven het voor-
deel hebben dat garanties worden geboden aan diegenen die twijfelen aan het enga-
gement van de EU-landen om sociale uitsluiting en armoede te bestrijden.

Bijgevolg “is de vraag dus niet of de OCM waardevol is, maar wel of ze is opgewas-
sen tegen de uitdaging” (44) die armoedebestrijding inhoudt. De voornaamste hin-
dernis blijven voorlopig de cultuurverschillen, die tot uiting komen in het feit dat de
EU-landen het fenomeen armoede op verschillende manieren aanpakken. Deze bar-
rières kunnen slechts geleidelijk aan worden opgeheven door steeds nauwer te blij-
ven samenwerken, zodat het wederzijds vertrouwen tussen de lidstaten groeit. De
verantwoordelijkheid van de politici is duidelijk: ook inzake sociaal beleid worden
de lidstaten ertoe uitgedaagd om te leren “eenheid te beleven in diversiteit”.

(Vertaling)
____________

(44) COM (2005) 706 definitief, 22.12.2005, p. 11. De oorspronkelijke zin werd in de verleden tijd
geformuleerd: “De vraag is dus niet of de OCM waardevol is gebleken, maar of ze tegen de uitdagin-
gen was opgewassen”. Toegepast op de armoedebestrijding en rekening houdend met wat vooraf-
gaat, lijkt het derhalve realistischer om de zin in de toekomende tijd te formuleren.
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DOOR JACQUES LHOEST

Adviseur-generaal, RSZ

VOORWOORD

Een studie maken van de verminderingen van sociale bijdragen betekent een zeer
uitgebreid domein betreden. Het is niet de bedoeling van dit overzicht om de ver-
minderingen volledig te gaan onderzoeken, of dit nu vanuit wetgevend, economisch
of statistisch oogpunt is.
Alle verminderingen worden in detail beschreven in de onderrichtingen voor de
werkgevers en de nota’s aan de sociale secretariaten. De statistieken zijn eveneens
daarin opgenomen (1).

De bijdrageverminderingen hebben ingespeeld op een noodzaak. De oorsprong, het
waarom, het belang, de impact vormen het onderwerp van dit artikel. Er wordt een
kritische analyse gemaakt en bepaalde denkpisten worden vooropgesteld. De tekst
weerspiegelt niet het standpunt van de RSZ, maar wel van de auteur ervan.
Veel informatie is afkomstig van de jaarverslagen van de RSZ. De in dit artikel vermelde
gegevens aangaande de statistische eenheden van voltijdse equivalenten stemmen over-
een met de definities in het deel statistieken van de website van de RSZ.

Ik wil al diegenen die mij geholpen hebben bij de opmaak hartelijk bedanken, meer
in het bijzonder dhr. Dirk Wulteputte en dhr. Dirk Vandevenne voor de opmaak van
deel 11, mevr. Fabienne Autphenne alsook mevr. Marie-Brigitte Decloux en mevr.
Martine Mezecaze voor het nalezen en hun oordeelkundig advies, alsook dhr. Pierre
Dmitrevsky die mij geholpen heeft met de statistieken.

(1) Website van de RSZ: http://www.rsz.fgov.be/
Portaalsite van de sociale zekerheid: https://www.socialsecurity.be � “werkgevers en mandataris-
sen” � punt 3 “Dmfa-multifunctionele aangifte”, � instructies aan de werkgevers of aan de sociale
secretariaten.
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Tot slot wijd ik dit artikel aan dhr. Pierre Vandervorst, administrateur-generaal van
de Rijksdienst tot september 2009, zonder wie, met de steun van dhr. Koen Sny-
ders, het nooit mogelijk was geweest mij te wagen aan een moeilijk, vaak boeiend,
soms saai onderzoeksdomein dat echter een bron is van bespiegelingen die ik wat
graag deel met de lezer.
De huidige verminderingen die uitgelegd worden in dit artikel zijn momenteel gel-
dig op 1 april 2010 maar kunnen altijd het voorwerp maken van wijzigingen in de
toekomst.

1. GESCHIEDENIS VAN DE VERMINDERINGEN – CONTEXT

1.1. DE “GOLDEN SIXTIES”
Boven de imposante inkomsthal laat de spoetnik biebjes horen. Aan de overkant, in het
paviljoen van de Verenigde Staten, flikkeren wazige beelden op kleurentelevisiescher-
men naast revolutionaire elektrische huishoudapparaten. Enkele honderden meter ver-
der, voorbij de pijl van de burgerlijke bouwkunde, die uitsteekt over een België in
miniatuurformaat met zijn auto’s die pendelen over de snelweg naar de zee, prijkt
boven de wereldtentoonstelling een immens ijzerkristal uit, het Atomium. Het is augus-
tus 1958. De Tweede Wereldoorlog ligt achter ons en we hebben al heel wat opnieuw
opgebouwd. De wetenschap en de technologie zullen ervoor zorgen dat de welvaart
van de mensen stijgt. Dat is de belangrijkste boodschap van deze tentoonstelling.
Het is waar, we bevinden ons midden in de koude oorlog maar de atoombom weer-
houdt de twee supermachten ervan de wereld op te blazen. De oorlog is dan ook ver-
baal, vredig, wie zal het eerst voet zetten op de maan? En als men dan toch echt soldaat-
je wil spelen, kan dat in Cuba, in Korea, in Vietnam met zijn eigen portie gruweldaden.
In de Perzische Golf vloeit de olie rijkelijk. Europa verenigt zich stapje voor stapje. We
vormen een verbond met zes leden. België is een van de rijkste landen van de wereld.
Natuurlijk is niet alles idyllisch, kolenmijnen sluiten, industriële installaties verouderen,
België verliest zijn belangrijkste kolonie Kongo, in Voeren zet een egel zijn stekels op in
de communautaire tuin van België. Dat doet er niet toe, er is een quasi volledige tewerk-
stelling en als er vervelende klusjes uitgevoerd moeten worden, gaat men in het buiten-
land arbeidskrachten zoeken. De babyboom draagt bij tot de groei.

Wij beschikken over een van de performantste socialezekerheidssystemen ter
wereld. De werkgevers en de loontrekkenden leveren hun financiële bijdrage aan
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, die het geld herverdeelt over de socialezeker-
heidsinstellingen om de kinderbijslag te betalen, de gezondheidszorgen, de pensioe-
nen, de jaarlijkse vakantie van de arbeiders, de werkloosheidsuitkeringen. Ook de
staat bezorgt rechtstreeks zijn deel aan de instellingen. Elkeen betaalt volgens zijn
middelen maar er is een loongrens (deel 3). Doorheen de tijd nemen de sociale
voordelen steeds toe. De ontvangsten van de RSZ stijgen jaarlijks met 5 à 10% en
zelfs meer. Er is natuurlijk geen sprake van verminderingen van socialezekerheids-
bijdragen. Integendeel, de loongrenzen worden progressief verhoogd zodat deze
vermindering voor “hoge lonen” in de loop der jaren getemperd wordt om na een
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goede twintig jaar tijd volledig te verdwijnen. Het zijn de golden sixties en ook al
moet de regering reeds besparingsmaatregelen nemen ten tijde van de eenheidswet,
de grote stakingen van de winter van 1960-1961 herinneren ons eraan dat de bevol-
king niet bereid is tot opofferingen maar wel nog meer materiële welvaart wil. Wij
treden toe tot de consumptiemaatschappij.

Terwijl in Vietnam in alle hevigheid de oorlog woedt, komen in de buurt van Parijs
de studenten van de campus van Nanterre, met vrij uitzicht op de barakken die als
woning dienst doen, in opstand tegen deze maatschappij met ongelijke consumptie-
patronen en tegen het gezag. Het is ook de tijd van de terugkeer naar de natuur met
de slogan “sous les pavés, la plage” (onder de klinkers, het strand). De arbeiders slui-
ten zich aan bij de beweging, Frankrijk ligt stil maar als onder de klinkers misschien
het strand ligt, staan op de klinkers vooral de leden van de oproerpolitie. De orde
wordt hersteld en mei ‘68 loopt ten einde. Ook de barakken verdwijnen. De bewe-
gingen voor de bescherming van het leefmilieu komen tot ontplooiing, ze gaan
tegen de stroom in van de economische logica van de maatschappij.

1.2. DE TWEE OLIECRISISSEN
De economische groei heeft haar hoogtepunt bereikt. De mensheid verovert de
maan in 1969, de wetenschappelijke gevolgen zijn enorm. Alles loopt gesmeerd tot
er uit de woestijn van het Midden-Oosten iets komt aanwaaien dat dit mooie econo-
mische systeem een halt toeroept. De Arabische landen vallen Israël aan en er volgt
een tegenaanval. Deze Jom Kippoeroorlog was van korte duur, hij nam iets meer
dan veertien dagen in beslag maar had wel zware gevolgen. De OPEC (de organisa-
tie van olie-exporterende landen) verwijt het Westen steun aan Israël en gaat over
tot economische represailles. De prijs van een vat olie gaat van 2,32 dollar in okto-
ber 1973 naar 9,00 dollar in januari 1974, hetzij een vermenigvuldiging met vier.
Het Westen is verrast. Dit is de eerste oliecrisis. De economie heeft eronder te lij-
den. Het gaat slechter met de conjunctuur. Gedaan de zondagen waarop men met
de auto rijdt, gedaan met de verlichting van de autosnelwegen. Maar er zijn ernsti-
ger dingen, de inflatie gaat omhoog, de werkloosheid stijgt. Werkloosheid is niet
meer voorbehouden voor marginalen of is geen korte overgangsperiode meer tussen
twee periodes van activiteit in. Daarenboven blijkt dat deze werkloosheid waarvan
men in het begin dacht dat ze conjunctureel was, veel meer van structurele aard is.

Vanaf dat ogenblik wordt de werkloosheid een waar maatschappelijk probleem en
vormt ze voor de regeringen een eeuwig terugkerend vraagstuk waar ze zich het
hoofd over breken. De eerste pogingen worden ondernomen om de werkgeversbij-
dragen te verminderen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling door
de inschakeling van werklozen in het arbeidscircuit aan te moedigen (deel 6). De
kleine en middelgrote ondernemingen, belangrijke pionnen in onze economie, krij-
gen een steuntje in de rug, vooreerst door de solidariteit van de grote ondernemin-
gen bij de herverdeling van de sociale lasten van de grote werkgevers naar de kleinste
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(deel 4). Vervolgens worden de zelfstandigen aangemoedigd om werkgever te wor-
den door een eerste werknemer tewerk te stellen (deel 5). De jongeren worden
opgeleid aan de hand van stages in de ondernemingen (deel 7).
Al deze maatregelen, die genomen werden tijdens de periode 1976-1977, voorzien
in verminderingen van de werkgeversbijdragen.

De Westerse landen zijn nauwelijks hersteld van deze eerste crisis of een tweede
oliecrisis, die nog verplettender is, dient zich aan. De oorlog Iran-Irak breekt uit in
1980. Iran draait de oliekraan dicht. De prijs voor een vat olie gaat opnieuw razend-
snel de hoogte in en bereikt 39 dollar, wat vandaag overeenstemt met een prijs van
ongeveer 100 dollar. De Westerse economieën, die reeds veel inspanningen gele-
verd hebben om hun economie er weer bovenop te helpen na de eerste oliecrisis,
beschikken over onvoldoende reserves om het hoofd te bieden aan deze nieuwe cri-
sis. Dit is vooral zo voor België. Het overheidstekort van het land is immens, de infla-
tie slaat op hol, de werkloosheid gaat pijlsnel de hoogte in en verdubbelt in twee
jaar tijd. België ontwaakt met een zware kater. Wij leven boven onze stand. Onze
industrieën zijn niet langer in staat om te concurreren. De riem zal aangehaald moe-
ten worden. Een drastisch plan wordt ingevoerd. De Belgische frank wordt met
8,5% gedevalueerd. De volgende dag worden de prijzen geblokkeerd. De lonen wor-
den bevroren. Dit is operatie 5, 3, 3: vermindering van de arbeidsduur met 5%, 3%
compenserende aanwervingen en 3% loonmatiging gevolgd door 3 indexsprongen.
De loonmatiging zal gevolgen hebben voor de socialezekerheidsbijdragen en de ver-
minderingen (deel 9).
Terzelfdertijd worden de sociale bijdragen forfaitair verminderd voor de arbeids-
intensieve ondernemingen. Deze vermindering krijgt de liefelijke naam Maribel en
moet ervoor zorgen dat het concurrentievermogen van de ondernemingen ver-
hoogd wordt (deel 9). Dit bezuinigingsplan zal resultaat opleveren, de werkloosheid
blijft ten minste stabiel. De verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen die
doorgevoerd werden tijdens het tweede deel van de jaren zeventig worden overge-
nomen en uitgebreid.

1.3. DE VAL VAN DE BERLIJNSE MUUR EN HET KAARTENHUIS
Het einde van de jaren tachtig wordt gedomineerd door persoonlijkheden zoals
Reagan en Thatcher die tot het uiterste de vrije markt aanprijzen. Meer naar het oos-
ten toe ontbindt een zekere Gorbatsjov de Oostbloklanden. De muur van Berlijn valt
in 1989. De Koude Oorlog is afgelopen. De Oostbloklanden maken voortaan deel uit
van onze consumptiemaatschappij. Ongeveer 400 miljoen personen treden toe tot
het Westerse economische systeem. In datzelfde Westen wedijveren de landen met
elkaar om toe te treden tot deze markt met een reusachtig potentieel en lage
arbeidskosten. De Europese muntslang, die de marges bepaalt waarbinnen de mun-
ten mogen schommelen, valt uiteen. Ieder voor zich, zeggen de landen en opnieuw
is het crisis. België blijft niet achter, en om steun te bieden aan onze ondernemin-
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gen, die onderhevig zijn aan internationale concurrentie, kent het land aan deze fir-
ma’s een verhoogde Maribel toe (deel 9). Europa gaat hiermee niet akkoord, er moet
terugbetaald worden.

Ronald Reagan en Margaret Thatcher verdwijnen van het podium. We gaan de ande-
re richting uit, meer bepaald geconcretiseerd door de overgang naar de 35-uren
week in Frankrijk onder de regering-Jospin in 1998. De buurlanden experimenteren
in die richting.
In België worden er verminderingen gecreëerd voor ondernemingen die bereid zijn
om de arbeidsduur te verminderen (deel 8). Verschillende soorten van bijdragever-
minderingen worden gerealiseerd, de ene al ingewikkelder dan de andere.
Er wordt gepoogd een hele reeks groepen werkzoekenden te bevoorrechten, er
wordt voorrang gegeven aan oude jongeren, aan jonge ouderen, men sluit tewerk-
stellingsakkoorden af. De bedoeling van al deze maatregelen tot vermindering van
de bijdragen is zeker lovenswaardig maar alles gebeurt in verspreide orde, de maat-
regelen stapelen zich op als “tapijten in de Moskee” (2). Een hoop voorwaarden
wordt ingevoerd om de verminderingen te bekomen. Men compliceert de zaak.
Iedereen wil zijn naam geven aan een vermindering. Het lijkt wel een spel. Een
bepaalde vermindering is slechts toepasselijk door de eerste 20 werkgevers die het
dichtst de doelstelling benaderen. Niemand past ze toe. Er wordt een kaartenhuis
opgebouwd. De werkgevers, werkzoekenden, Administratie raken er niet meer wijs
uit. Maar het is een periode waarin de Belgische economie het beter doet, traag
maar zeker.

De sneeuwbal van het overheidstekort begint te smelten, de werkloosheid is gesta-
biliseerd en om deze nog te laten dalen en om de werklozen aan te moedigen een
job te vinden, vindt er een verhoging plaats van de koopkracht van zij die werken in
vergelijking met zij die in aanmerking komen voor werkloosheidsvergoedingen.
Daartoe worden de werknemersbijdragen op de lage lonen verminderd zodat het
verschil groter wordt tussen het gewaarborgd minimumloon en de werkloosheids-
vergoedingen (deel 12).
Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat de verminderingen toegespitst
op de lage lonen het meest aanleiding geven tot jobcreatie (deel 10). Het gaat beter
met de wereldeconomie, de handelsbetrekkingen nemen hand over hand toe, de
ontwikkeling van de informatica en van de robotica heeft gevolgen voor ons wel-
zijn. En bovendien is de olie opnieuw goedkoop en zijn er daarenboven kerncentra-
les. Het optimisme van de golden sixties keert terug.

(2) Uitdrukking gebruikt door Michel Jadot in de jaren negentig, toen hij secretaris-generaal was van
Tewerkstelling en Arbeid.
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1.4. HET INEENSTORTEN VAN HET KAARTENHUIS EN DE BARSTEN IN DE CHINESE MUUR
Het kaartenhuis van de bijdrageverminderingen blijft met moeite overeind. Men
komt er niet meer uit. De RSZ vraagt gratie aan, gevolgd door de sociale partners.
De gratie wordt toegestaan, temeer daar er een belangrijk project voorbereid wordt,
de ‘‘multifunctionele aangifte (DmfA)’’. In samenwerking met de RSZ, combineren
de sociale partners en de regering de Maribelvermindering met deze die sedert 1999
gericht is op de lage lonen. Maar de vereenvoudiging houdt hierbij niet op. Na twee
jaar onderhandelen, komt men tot een structurele vermindering, cumuleerbaar met
een doelgroepvermindering (deel 11). Het kaartenhuis stort ineen en er wordt een
mooie structuur uitgedokterd, technisch eenvoudig. Alles is nochtans niet afgelo-
pen. Men is er zich van bewust dat een vermindering toekennen voor langdurig
werklozen op hetzelfde neerkomt als het geven van een grotere vermindering voor
de laagste lonen. De harmonisering van de verminderingen zou ervoor moeten zor-
gen dat deze structuur gefinaliseerd kan worden. Men kan wel zeggen dat wij niet
alleen beschikken over een van de meest performante socialezekerheidssystemen
maar ook over een van de meest performante systemen van bijdragevermindering
ter wereld. Het systeem is duidelijk, het is een tool die technisch flexibel is en het
“volstaat” om er de maatregelen in te voegen waaraan de sociale partners en de
regering hun goedkeuring gehecht hebben, door de parameters te wijzigen, door de
doelgroepen te wijzigen.

Het wereldhandelsverkeer wordt intenser en dankzij de informatisering willen lan-
den die niet meespelen in de wereldeconomie, volledig legitiem het welzijn van
hun bevolking verhogen. India, Brazilië, Indonesië en China, waar bijna twee derde
van de mensheid woont, zijn landen in ontwikkeling. Hun economie stijgt met 5 à
10% per jaar. Daar wordt een middenklasse gecreëerd die de middelen heeft om
meer te consumeren. Er is een stijgende vraag naar energie en naar grondstoffen en
daaronder vallen ook de agrarische middelen. Wanneer we doen alsof er niets
gebeurt en onze manier van leven niet aanpassen, dan zal het klimaat blijven opwar-
men en zullen de natuurlijke rijkdommen van de planeet niet meer volstaan om de
grondstoffen voort te brengen die wij nodig hebben. In 2007 en vooral in 2008,
beginnen de prijzen van de olie en van de grondstoffen te stijgen. In enkele maan-
den tijd wordt hun prijs met drie vermenigvuldigd. We staan aan de vooravond van
een derde crisis, een crisis die deze keer niet enkel de olie betreft maar ook het
grootste deel van onze hulpbronnen. De inflatie begint te stijgen. De crisis dient
zich aan. Onze levenswijze zal moeten veranderen.

1.5. DE ENE CRISIS VERBERGT EEN ANDERE
Aan de andere kant van de Atlantische oceaan, tijdens het Bush-tijdperk, negeert
men deze feiten. Als de wetten van de markt gevolgd worden, zal alles zich normali-
seren. Elke Amerikaanse burger wil zijn eigen huis. Er wordt geleend. De banken
staan leningen toe aan hen die de middelen niet hebben om ze terug te betalen,
geven obligaties uit om deze leningen voor onroerende goederen te financieren. Het
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is niet erg omdat de prijzen van het onroerend goed stijgen en omdat het altijd
mogelijk zal zijn om indien nodig te verkopen om het geld te recupereren. Maar met
de huizenmarkt gaat het de andere richting uit, de prijzen storten ineen en we krij-
gen de crisis van de « subprimes ». De grote Belgische banken blijven niet achter, zij
hebben deelgenomen aan dit mondiale casinospel en hebben verloren. De staat
moet hen in allerijl uit de problemen helpen ten belope van 27% van zijn bbp. Zes
maanden later krijgen we een recessie, de werkloosheid steekt de kop weer op. Er
wordt zeer snel een reeks maatregelen genomen en onder andere dankzij het feit
dat wij over een zeer performant systeem van bijdrageverminderingen beschikken,
wordt de doelgroep « herverdeling van de arbeidstijd » zeer vlug verruimd. Het wordt
meer bepaald mogelijk om de arbeidsduur te verminderen, waarbij de toegekende
patronale bijdragevermindering voor drie vierden als loon terugvloeit naar het perso-
neel. Dit zal ontslagen vermijden in afwachting van het verdwijnen van de crisis.

Er is wat tijd voor nodig maar ook deze crisis zal verdwijnen net zoals dit het geval
was bij de andere crisissen waar we in het verleden mee te kampen hadden en dan
zullen wij weer terugkomen op de grote problematiek van deze 21ste eeuw en op
de crisis die zich aandiende maar die tijdelijk onderbroken werd door deze van de
subprimes: hoe zullen wij allemaal samen op deze planeet de beperkte hoeveelheden
van de grondstoffen verdelen en de gevolgen van de opwarming van het klimaat ver-
mijden? Een eerste schets van antwoord wordt gegeven naar aanleiding van de crisis
van de subprime; tewerkstelling creëren in de sectoren die energiebesparingen aan-
moedigen. Voor wanneer zijn de bijdrageverminderingen voor deze sectoren? ...

2. GRONDSLAGEN EN TYPES VAN VERMINDERINGEN

2.1. WAAROM NIET EEN ENKELE VERMINDERING: EEN ALGEMENE VERMINDERING
VAN DE BIJDRAGEVOETEN?
De eerste vraag die vanzelf opkomt wanneer men de verminderingen aanhaalt, is:
“In plaats van te werken met een relatief ingewikkeld verminderingssysteem, waar-
om niet gewoon het percentage van de bijdragen op lineaire wijze verminderen?”

Het spreekt voor zich dat het verminderen van de socialebijdragevoeten technisch
gezien veel eenvoudiger is. Dus waarom zich dan het leven moeilijk maken?
De echte vraag die hier aan de orde is, is of het gaat om de meest doeltreffende
oplossing voor de werkgevers en de werknemers.
Zou deze oplossing de creatie van ondernemingen bevorderen en zou zij de concur-
rentiekracht van de ondernemingen verhogen? Zou zij het mogelijk maken om de
meest kwetsbare personen op te nemen in de arbeidsmarkt en zou zij de mensen
kunnen aanzetten tot het vinden van een job in plaats van sociale uitkeringen te
“genieten”?

509

DE VERMINDERINGEN VAN SOCIALE BIJDRAGEN IN HET WERKNEMERSSTELSEL ...



Laat ons, om een idee te krijgen van de omvang van de bedragen die gewijd worden
aan de bijdrageverminderingen, het jaar 2006 als voorbeeld (3) nemen.
In 2006 bedroeg het budget dat aan de verminderingen besteed werd voor de privé-
sector, 4,443 miljard EUR voor de werkgeversbijdragen en 537 miljoen EUR voor de
werknemersbijdragen op bedragen van respectievelijk 23 en 9 miljard EUR aan bij-
dragen (exclusief vermindering).
De overheidsmiddelen, bestemd voor de bijdrageverminderingen, zijn dus zeker
niet te verwaarlozen.

Een uniforme verdeling van de begrotingsinspanning van de Overheid zou erop
neerkomen de bijdragevoeten verhoudingsgewijs met de toegekende verminderin-
gen te verlagen, wat het mogelijk zou maken over te gaan van een bijdragevoet van
32,25% naar een van 26,02% (4) voor de werkgeversbijdragen en van een bijdrage-
voet van 13,07% naar een van 12,29% (5) voor de werknemersbijdragen. Deze ver-
mindering geldt voor het merendeel van de werknemers van de profitsector.

Laat ons deze uniforme verlaging van de werkgeversbijdragevoeten vergelijken met
de huidige structurele vermindering op kwartaalbasis (grafiek 1).

GRAFIEK 1: VERGELIJKING UNIFORME EN STRUCTURELE VERMINDERING, BEDRAGEN IN EUR

(3) De berekening gebeurde voor het jaar 2006, waarbij er rekening werd gehouden met de werkne-
mers die onderworpen zijn aan alle socialezekerheidstakken. Het totaalbedrag van de werkgeversbij-
dragen voor deze werknemers bedraagt 23 miljard EUR. Er werd rekening gehouden met alle vermin-
deringen die werden toegekend aan de privésector, met inbegrip van de Sociale Maribel, maar niet
de activeringen van werkloosheidsuitkeringen, die niet tot de bevoegdheid van de RSZ behoren.
(4) 32,25% - (19,32% x 32,25). 19,32% is het percentage van het budget dat gespendeerd werd aan
de werkgeversverminderingen.
(5) 13,07% - (5,97% x 13,07). 5,97% is het percentage van het budget dat gespendeerd werd aan de
werknemersverminderingen.
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Deze laatste wordt berekend, rekening houdend met een forfait (400 EUR) waaraan
het volgende wordt toegevoegd:
� een aanvulling voor lage lonen die op lineaire wijze evolueert in functie van het

verschil tussen een bepaald loonplafond (5.870,71 EUR) en het refertekwartaal-
loon;

� een aanvulling voor hoge lonen die op lineaire wijze evolueert naargelang van het
verschil tussen het kwartaalloon en een bepaald loonplafond (12.000 EUR).

Voor de lage lonen verhoogt de vermindering geleidelijk naarmate de bezoldiging
daalt. In het geval van een uniforme vermindering van de werkgeversbijdragevoe-
ten, stellen wij in grafiek 1 vast dat om het forfait van 400 EUR te bereiken, er een
minimum kwartaalloon van 6.450 EUR nodig is.

Maar is het merendeel van de bevolking betrokken en wat wint de gemiddelde Belg?
In 2006 bedroeg het gemiddeld loon 2.739 EUR bruto per maand. Niettemin
bedroeg, volgens de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie
(ADSEI) het mediaansalaris 2.402 EUR (50% verdient meer, 50% verdient minder).
Dit wordt verklaard door het feit dat de laagste lonen beperkt zijn tot het gewaar-
borgd minimumloon terwijl de hoogste lonen geen beperking kennen. De frequen-
tieverdeling van de lonen op kwartaalbasis wordt geïllustreerd in grafiek 2.

GRAFIEK 2: FREQUENTIEVERDELING VAN DE LONEN (PER KWARTAAL), BEDRAGEN IN EUR

Bron: ADSEI.
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De cumulatieve frekwentieverdeling van de lonen in de populatie wordt hieronder
geïllustreerd (grafiek 3).
Wij stellen vast dat 10% van de werknemers maximum 1.701 EUR per maand ver-
dient en 20% maximum 1.911 EUR. De helft van de werknemers verdient minder
dan de mediaanwaarde, ofwel 2.402 EUR per maand.

GRAFIEK 3: CUMULATIEVE FREQUENTIEVERDELING VAN DE LONEN, BEDRAGEN IN EUR

Bron: ADSEI.

De gemiddelde en de lage lonen zouden dus slechts zeer weinig voordeel trekken
uit de uniforme vermindering van de bijdragevoeten, terwijl alleen de hoge lonen
een echt recht op een belangrijk bedrag zouden openen.
Bovendien zouden arbeidsintensieve sectoren zeker benadeeld worden ten gunste
van sectoren die de 10% van de populatie met de hoogste inkomsten tewerkstellen.

Besluit
Van een uniforme vermindering van de bijdragevoeten zouden slechts zeer weinig
ondernemingen kunnen profiteren, nl. deze die personen met een hoog inkomen
tewerkstellen. Vanaf een brutomaandloon van 4.000 EUR is de toename van het
bedrag aan de structurele bijdrageverminderingen ‘‘hoge lonen’’ evenwel identiek
aan datgene wat bekomen wordt bij een uniforme vermindering van de bijdragevoe-
ten.
In het kader van een beleid dat de werkloosheid wil verlagen en grote gedeelten van
de economie wil steunen waarin laaggeschoolde of gemiddeld geschoolde arbeids-
krachten tewerkgesteld worden, zou de toekenning van uniforme verminderingen
weinig efficiënt en relatief nutteloos blijken te zijn. De concurrentiepositie van het
merendeel van de ondernemingen zou niet verbeterd zijn.
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De structurele vermindering is billijker. Er wordt een forfait van 400 EUR gegeven
voor elke werknemer, wat zijn bezoldiging ook mag zijn. Zij begunstigt bovendien
de lage lonen bovenop de doelgroepen die ook merendeels diezelfde inkomstenca-
tegorie beogen. De hoge lonen worden ook niet vergeten.
Volgens het Planbureau (6) kost het creëren van een betrekking 67.500 EUR in
geval van een niet-gerichte vermindering van de werkgeversbijdragen en 27.500
EUR in geval van een gerichte vermindering op de lage lonen.
In deel 10 zal er aandacht worden besteed aan het toekennen van gewicht aan de
lage lonen.

Als we dezelfde oefening doen wat de werknemersbijdragen betreft, dan zal de logi-
ca dezelfde zijn als voor de werkgeversbijdragen en een uniforme vermindering van
de bijdragevoeten zou zijn doel volledig missen, namelijk een duidelijk verschil tot
stand brengen tussen het gewaarborgd minimumloon en de werkloosheidsuitkerin-
gen om de werklozen ertoe aan te zetten (opnieuw) aan het werk te gaan.

2.2. HET DOEL EN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VERMINDERINGEN VAN SOCIALE-
ZEKERHEIDSBIJDRAGEN
De bijdrageverminderingen hebben als belangrijkste doel, de financiële lasten van
de ondernemingen te verminderen om op die manier hun competitiviteit te vergro-
ten en de werkgelegenheid te bevorderen.
De huidige vermindering kent een forfait van 400 EUR toe per werknemer, wat zijn
bezoldiging ook mag zijn.
Bovendien ligt het accent op de lage lonen teneinde de kosten te verlagen van
ondernemingen die laaggeschoold personeel tewerkstellen.
Anderzijds genieten de ondernemingen, vaak topbedrijven, waarvan een deel van
het personeel hoge inkomsten heeft, ook verminderingen voor deze vaak zeer
gekwalificeerde personeelsleden.

Behalve de aspecten aanwezig in de structurele vermindering, worden bepaalde
persoons- en ondernemingscategorieën beoogd door andere verminderingen:
� op het niveau van de personen vormen de werknemersbijdrageverminderingen

een stimulans voor werklozen om (opnieuw) werk te vinden. De ondernemingen
worden gesteund bij het aanwerven van deze personen door werkgeversbijdragever-
minderingen toe te kennen, zonder de steun voor opleiding en stage te vergeten;

� de vermindering van de arbeidstijd wordt ook aangemoedigd, in het bijzonder bij
een economische crisis, waardoor er vermeden kan worden dat er personeel ont-
slagen moet worden in afwachting van betere tijden;

� kleine ondernemingen worden ook begunstigd en er bestaan maatregelen die zelf-
standigen stimuleren om personeel aan te werven;

(6) Verslag van het Federaal Planbureau van 07/12/2004.
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� minder bekend is het bestaan van een vermindering die in het leven werd geroepen
voor particulieren die dienstboden of huisbedienden aanwerven, om de aangifte van
deze personen bij de RSZ te stimuleren en sociale fraude te doen verdwijnen;

� er bestaan ook nog andere, zeer specifieke verminderingen om het wetenschap-
pelijk onderzoek, de baggersector, enz. te steunen;

� in de non-profitsector is de Sociale Maribel een originele vermindering waarvan
het bedrag bestemd is voor de creatie van nieuwe jobs.

Tot slot maken verminderingen in de overheidssector het mogelijk om mensen die
problemen ondervinden met het vinden van een job, tijdelijk aan te nemen.

De verschillende doelstellingen van verminderingen en de verwante verminderin-
gen worden weergegeven in tabel 1 voor de jaren negentig en vandaag.

TABEL 1: OVERZICHT VAN DE DOELSTELLINGEN EN VERSCHILLENDE SOORTEN VERMINDERIN-
GEN
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Doel Vermindering in de jaren 

negentig 

Huidige vermindering 

 

Structurele vermindering van 
de financiële lasten van de 
ondernemingen 

- Maribel 
- Structurele vermindering: basisforfait 

Structurele vermindering: basisforfait 

Opleiding, stage en 
inschakeling van jongeren 

- KB nr. 495: overeenkomst werk- 
opleiding 

- KB nr. 230: aanwervingen gewezen 
stagiairs 

- Banenplan voor jongeren 

Doelgroep: jonge werknemers 
1. Rosetta: startbaanovereenkomst 
2. Jongeren onder de 30 jaar 
 

Creatie van ondernemingen en 
steun aan KMO’s 

- KB nr. 111: vermindering ten gunste 
van nieuwe werkgevers 

 - Plan + 1, 2, 3 
- Tussenkomst in de kosten van de 

erkende sociale secretariaten 
- Herverdeling van de sociale lasten 

- Doelgroep: eerste aanwervingen 
1. + 1, 2, 3 
2. Tussenkomst in de kosten van de 

erkende sociale secretariaten 
 
- Herverdeling van de sociale lasten 

Terugdringing van de 
werkloosheid 

- Gesubsidieerde contractuelen 
- Maribel-operatie = Maribel onder 

bepaalde voorwaarden 
 - Bevordering van de tewerkstelling 
 - KB nr. 498: aanwerving van jonge en 

langdurig werkzoekenden  
 - Banenplannen werkzoekenden 
 - Herinschakeling van moeilijk te 

plaatsen werklozen 
- Smetbanen: projecten van 

professionele inschakeling 
- Tewerkstellingsakkoorden (luik 95-96 

en luik 97-98) 

- Gesubsidieerde contractuelen 
- Doelgroep: langdurig 

werkzoekenden:  
1. Activaplan 
2. Doorstroming 
3. Zeer moeilijk te plaatsen werklozen 

(Sine, sociale inschakeling,…) 
4. Minder dan 25 jaar oud zijn 
- Doelgroep: werknemers ontslagen in 

het kader van een herstructurering 
 
 

Behoud of aanwerving van 
oudere werknemers 

 Doelgroep: oudere werknemers 
1. 50 jaar en ouder 
2. 57 jaar en ouder 

Strijd tegen de sociale fraude KB nr. 483: aanwerving van dienstboden 
en huisbedienden 

KB nr. 483: aanwerving van dienstboden 
en huisbedienden 

Tewerkstelling van 
laaggeschoolde werkkrachten 
(lage lonen) 

Vermindering lage lonen Structurele vermindering: 
Lagelooncomponent 



In de jaren negentig waren er talrijke verminderingen. Vaak waren ze ingewikkeld,
onderworpen aan voorwaarden of werkten ze op elkaar in. Vandaag is het systeem
veel eenvoudiger en coherenter.

In de jaren zestig droeg elkeen financieel slechts bij tot op een maximumniveau van
bijdragen. Aangezien de sociale voordelen zich meer en meer opstapelden, was er
geen sprake van bijdrageverminderingen maar eerder van een verhoging van de
bovengrenzen. Hierover handelt deel 3.

3. DE LOONGRENZEN EN HOGE LONEN

3.1. DE LOONGRENZEN
Vanaf de invoering van ons socialezekerheidssysteem in 1944 werd er een loon-
grens vastgelegd. Boven deze grens werd er geen enkele socialezekerheidsbijdrage
geheven. De financiële bijdrage is beperkt tot een loon van 6.000 BEF per maand in
1958 (7). Maar wat betekende een loon van 6.000 BEF in die tijd? Tabel 2 geeft een
overzicht van de bezoldigingen in 1958 (8).

(7) Besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders legt
het plafond vast op 3.000 BEF. In het 2e semester 1969, ingevolge de wet van 27 juni 1969 tot her-
ziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, waren er 3 plafonds van toepassing volgens de socialezekerheidstakken. In het geval van
de arbeiders, voor de takken rust- en overlevingspensioen alsook jaarlijkse vakantie, is er geen loon-
grens meer.
(8) Bron: jaarlijks statistisch verslag van de RSZ van 1958.
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( g )
Tewerkstelling van 
hooggeschoolde werkkrachten 
(hoge lonen) 

-  Structurele vermindering: 
Hogelooncomponent 

Vermindering van de arbeidstijd - 3 bedrijfsplannen tot herverdeling van 
de arbeidstijd: plan-Vande Lanotte, 
plan-Di Rupo 

- Vierdagenwerkweek 
- Vervanging loopbaanonderbreking  
- Vervanging halftijds 

bruggepensioneerden 
- Arbeidsherverdeling overheidssector  
 

Doelgroep: arbeidsduurvermindering: 
- Collectieve arbeidsduurvermindering 
- Vierdagenwerkweek 
- Arbeidsherverdeling overheidssector 

Verhoging van de koopkracht  Vermindering van de 
werknemersbijdragen lage lonen  

- Vermindering van de 
werknemersbijdragen lage lonen 

Jobcreatie in de non-
profitsector 

Sociale Maribel - Sociale Maribel 

Specifieke sectoren - Baggerwerken 
- KB nr. 499: kansarme jongeren 
- Sleepvaart 
- Wetenschappelijk onderzoek 
 

- Baggerwerken 
- KB nr. 499: kansarme jongeren 
- Wetenschappelijk onderzoek 
- Wetenschappelijke Maribel 
- Artiesten 
 -Onthaalouders 
 



TABEL 2: BEZOLDIGINGEN PER INKOMENSKLASSE, INGEDEELD VOLGENS DE WERKNEMERSCATE-
GORIEEN, 1958

Bron: RSZ.

Er komt aan het licht dat 65,66% van de arbeiders en 17,81% van de bedienden bij-
dragen betalen op heel hun loon. Voor de arbeidsters overschrijdt deze verhouding
zelfs 99%! Bijgevolg begrijpen we de slogan van de arbeidsters tijdens de stakingen
bij FN (Fabrique nationale) in Herstal in 1966: “Gelijk loon voor gelijk werk”.

De hoge inkomens genieten in zekere zin een vermindering van zowel de werkge-
vers- als de werknemersbijdragen zodra zij een zeker loonpeil bereiken. Deze rede-
nering moet enigszins gerelativeerd worden want de sociale voordelen waren ook
minder in die tijd. De loongrenzen werden progressief verhoogd, tegelijkertijd met
de sociale voordelen, en verdwenen vervolgens voor bepaalde socialezekerheidstak-
ken om definitief te verdwijnen in 1982 (9).

3.2. DE HUIDIGE VERMINDERING HOGE LONEN
Sedert 2002 voorziet de structurele vermindering een verhoging van het forfait voor
de hoge lonen. Ditmaal is het de bedoeling om de bedrijven die hooggeschoold per-
soneel tewerkstellen, te begunstigen. Deze ondernemingen met speerpunttechnolo-
gie nemen immers een belangrijke plaats in in de wereldeconomie en maken het
mogelijk onze economie competitief te maken. Ook vaak, voor hetzelfde werk, krij-
gen oudere werknemers hogere lonen dan jongere werknemers. Grafiek 4 illustreert
deze vermindering.

(9) KB nr. 96 van 28 september 1982 tot wijziging van artikel 38 van de wet van 29 juni 1981, dat de
socialezekerheidsbijdragen van werknemers vastlegt (Belgisch Staatsblad van 30 september 1982).
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Arbeiders Arbeidsters Bedienden (m.) Bedienden (v.) TotaalKlassen van
gemiddelde 

maandinkomens 
uitgedrukt in 

BEF

Aantal 
x 1000 

% % gecum.
Aantal 
x 1000 

% 
% 

gecum.
Aantal 
x 1000 

% 
% 

gecum.
Aantal 
x 1000 

% 
% 

gecum.
Aantal 
x 1000 

% 
% 

gecum.

4.000 en minder 121,50 12,12 12,12 252,70 82,61 82,61 12,30 4,09 4,09 45,90 28,39 28,39 432,40 24,41 24,41 

Van 4.001 tot 
5.000 253,30 25,26 37,38 42,50 13,89 96,50 12,70 4,22 8,31 27,70 17,13 45,52 336,20 18,98 43,39 

Van 5.001 tot 
6.000 283,50 28,28 65,66 8,10 2,65 99,15 28,60 9,50 17,81 32,60 20,16 65,68 352,80 19,92 63,31 

Van 6.001 tot 
7.000 175,90 17,54 83,20 1,60 0,52 99,67 39,20 13,02 30,83 24,20 14,97 80,64 240,90 13,60 76,91 

Van 7.001 tot 
8.000 83,30 8,31 91,51 0,70 0,23 99,90 40,10 13,32 44,15 13,70 8,47 89,12 137,80 7,78 84,69 

Van 8.001 tot 
9.000 41,50 4,14 95,65 0,20 0,07 99,97 34,00 11,30 55,45 7,90 4,89 94,00 83,60 4,72 89,41 

Meer dan 9.000 43,60 4,35 100,00 0,10 0,03 100,00 134,10 44,55 100,00 9,70 6,00 100,00 187,50 10,59 100,00

Totaal 1002,60 100,00 305,90 100,00 301,00 100,00 161,70 100,00  1771,20 100,00

B RSZ



GRAFIEK 4: STRUCTURELE VERMINDERING VOOR DE HOGE LONEN, BEDRAGEN IN EUR

Niettemin zijn er enkele essentiële verschillen met het systeem van de loongrenzen:
� het betreft enkel de werkgeversbijdragen en niet de werknemersbijdragen;
� het is progressief en er is geen loonlimiet waarboven geen bijdragen worden geïnd.

In grafiek 4 kunnen we ons erover verwonderen dat de hoge lonen vanaf dewelke
de vermindering geldt, niet zo hoog zijn (alles is natuurlijk relatief!), maar dit is te
wijten aan het feit dat de inkomensgrens hoge lonen sedert 2002 niet werd geïn-
dexeerd. Dit zou in 2010 moeten worden rechtgezet. Anderzijds wordt het toeken-
nen van verhoogde bijdrageverminderingen voor hoge lonen gerechtvaardigd in de
gevallen dat hooggeschoolden moeten aangeworven worden of om een “brain
drain” te vermijden.
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4. DE HERVERDELING VAN DE SOCIALE LASTEN

4.1. PRINCIPE
Ten tijde van de economische crisis die volgt op de eerste oliecrisis, worden er in
de wet van 30 maart 1976 (10) verschillende maatregelen genomen om de econo-
mie weer op gang te brengen. Een van deze maatregelen is de eerste vermindering
van de werkgeversbijdragen. Deze wordt niet door de Staat gefinancierd maar wel
door een herverdeling van de werkgeversbijdragen sociale zekerheid van de grote
ondernemingen naar de kleine en middelgrote ondernemingen toe (kmo). Het prin-
cipe van de communicerende vaten wordt toegepast. De betrokken ondernemingen
zijn deze die een economische activiteit uitoefenen alsook de vrije beroepen (11).
Het is de bedoeling dat deze hulp het voor de kmo’s mogelijk maakt om de tewerk-
stelling te behouden en indien mogelijk te verhogen terwijl voorrang gegeven
wordt aan de investeringen die nodig zijn voor hun ontwikkeling. Daarom geldt de
vermindering enkel voor de actieve ondernemingen op basis van de tijdens het vori-
ge jaar aangegeven bijdragen.

Meer dan 80% van de Belgische ondernemingen telt tien of minder dan tien werkne-
mers. In 2009 kwamen niet minder dan 166.715 werkgevers in aanmerking voor de
maatregel voor een totaalbedrag van 155,3 miljoen EUR, terwijl 14.925 werkgevers
de compenserende bijdrage betaald hebben voor een totaalbedrag van 240,7 mil-
joen EUR.

(10) Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen (BS van 1 april 1976).
(11) KB van 18 juni 1976 tot uitvoering van artikel 46 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de
economische herstelmaatregelen (BS van 29 juni 1976). Oorspronkelijk vielen onder het toepassings-
gebied van de betrokken werkgevers alle ondernemingen uit de privésector met uitzondering van de
particuliere onderwijsinstellingen, de psycho-medisch-sociale centra en de diensten voor school- en
beroepsoriëntering en de werkgevers die enkel dienstboden tewerkstellen.
Dit toepassingsgebied werd beperkt door het KB van 24 december 1980 tot wijziging van het KB van
18 juni 1976 tot uitvoering van artikel 46 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische
herstelmaatregelen (BS van 31 december 1980) tot de werkgevers uit de privésector die een econo-
mische activiteit uitoefenen en die onderworpen zijn aan een van de wetten aangaande de sluiting
van de ondernemingen (wetten van 26 juni 1966, 30 juni 1967 en 12 mei 1975) en tot de werkge-
vers, natuurlijke personen, die een vrij beroep uitoefenen en dientengevolge de vennootschappen
die opgericht werden in het kader van de uitoefening van een vrij beroep.
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De debet- en creditberichten zien er als volgt uit:

FIGUUR 1: AFSCHRIFT VAN DEBET- EN CREDITBERICHT
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4.2. WERKWIJZE
De RSZ voert jaarlijks de berekeningen uit voor elke werkgever en verstuurt een credit-
bericht dat in mindering gebracht moet worden van de bijdragen van het 2e kwar-
taal, of een debetbericht waarin gevraagd wordt om het bedrag vóór 1 juli van het
volgend jaar te betalen.

Het betreft een éénmalige jaarlijkse handeling. Om administratieve rompslomp te
vermijden, wordt er geen herberekening gemaakt naar aanleiding van laattijdige wij-
zigingen van de aangifte. Anderzijds wordt er geen rekening gehouden met alle
bedragen lager dan 37,18 EUR.

De berekening is momenteel gebaseerd op een regelgeving van 1992 (12):
� teruggave van de bijdragen van 11,50% te berekenen op het totaal van de bijdra-

gen van het vorige jaar, nochtans beperkt tot:
- 359,45 EUR per kwartaal wanneer het bedrag van die bijdragen tussen 5.453,66

EUR en 26.028,82 EUR ligt;
- 272,68 EUR per kwartaal wanneer het bedrag van die bijdragen 26.028,82 EUR

overschrijdt;
� compenserende bijdrage van 1,55% van het in aanmerking te nemen deel van de

bijdragen dat 26.028,82 EUR per kwartaal overschrijdt.

Een werkgever zal des te meer in aanmerking kunnen komen voor de vermindering
wanneer het aantal werknemers waarover hij beschikt beperkt is en de lonen laag
zijn. Dit fenomeen wordt in onderstaande tabel geïllustreerd aan de hand van voor-
beelden met verschillende kwartaallonen.

TABEL 3: KWARTAALLOON EN BIJBEHOREND MAXIMUM PERSONEELSEFFECTIEF ALS VOORWAAR-
DE TOT VERMINDERING

(12) KB van 19 mei 1992 tot wijziging van het KB van 18 juni 1976 tot uitvoering van artikel 46 van
de wet van 30 maart 1976 (BS van 24 juni 1992).
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Kwartaalloon van de werknemers 
(in EUR) 

Maximum personeelseffectief in de 
onderneming opdat de werkgever in 

aanmerking komt voor een teruggave van 
de bijdragen (in voltijdse equivalenten) 

4.162,47 (GGMMI) 15,98 
6.300 10,56 
8.400 7,92 

 



4.3. VOOR- EN NADELEN VAN DEZE VERMINDERING

4.3.1. De voordelen
� gemakkelijk toe te passen. De werkgevers moeten geen aanvraag doen en moeten

geen formaliteiten vervullen;
� zij bestaat uit een eenmalige berekening, die een keer per jaar uitgevoerd wordt,

ook voor de administratie relatief eenvoudig is en daardoor op hetzelfde ogenblik
toegepast kan worden voor een groot aantal werkgevers;

� deze vermindering is een van de zeldzame verminderingen die de tand des tijds door-
staan heeft. De wetgeving en de regels zijn slechts weinig veranderd sedert 1976;

� zij is flexibel omdat het mogelijk is om de parameters aan te passen naargelang
van het gewenste resultaat;

� het saldo is niet noodzakelijk gelijk aan nul maar kan een bedrag in het voor- of
nadeel van de sociale zekerheid zijn.

4.3.2. De nadelen
� de hulp wordt enkel toegekend aan de kmo’s vanaf het jaar dat volgt op hun

oprichting, terwijl deze vanaf hun oprichting welkom zou zijn. Het bedrag dat de
kmo’s ontvangen, moet mathematisch gesproken gecompenseerd worden door
wat de grote ondernemingen betalen. Er moet een evenwicht zijn dat moeilijk te
voorzien en te bereiken is. Wat er te veel of te weinig is, wordt gestort of valt ten
laste van de sociale zekerheid;

� grafiek 5 illustreert waar zich sedert de oprichting de onevenwichten voordoen.
De laatste jaren is het saldo in het voordeel van de sociale zekerheid aanzienlijk
gegroeid. Sedert 1992 werden de parameters niet meer herzien. Dit zorgt in de
loop der jaren voor een saldo dat steeds gunstiger uitvalt voor de RSZ wegens de
stijging van de lonen (13). Ook zal vanaf 2010, om het evenwicht te herstellen en
in overeenstemming met de economische herstelwet van 27 maart 2009, de som
die betaald wordt door de werkgever in het kader van de herverdeling van de
sociale lasten, beperkt worden tot een bedrag van 182.000 EUR. Dit bedrag wordt
geïndexeerd (14). Grafiek 5 toont tevens aan dat het saldo verandert bij elke wijzi-
ging in de wetgeving.

(13) Het KB van 18 juni 1976 verduidelijkt dat er elk jaar aan de werkgevers een teruggave toege-
staan wordt ten belope van 5% van het bedrag van de verschuldigde werkgeversbijdragen voor ieder
van de kwartalen van het afgelopen kalenderjaar, en beperkt de teruggave tot 9.000 BEF per kwar-
taal. Als tegenprestatie is elke werkgever ertoe gehouden jaarlijks aan de RSZ voor ieder van de kwar-
talen van het afgelopen kalenderjaar een compenserende bijdrage te storten die gelijk is aan 1,4% van
de schijf van de driemaandelijks verschuldigde bijdragen boven de 600.000 BEF. Vervolgens werden
de bedragen en de percentages gewijzigd na de publicatie van de KB’s van 24 december 1980 (BS
van 31 december 1980), van 1 oktober 1986 (BS van 17 oktober 1987) en van 19 mei 1992 (BS van
24 juni 1992).
(14) Titel III, hoofdstuk 2 van de economische herstelwet van 27 maart 2009 (BS van 7 april 2009).
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GRAFIEK 5: EVOLUTIE VAN HET SALDO VAN DE HERVERDELING VAN DE SOCIALE LASTEN SINDS
1978, BEDRAGEN IN EUR

Een positief saldo vertegenwoordigt een bedrag voor de sociale zekerheid en een
negatief saldo een bedrag ten laste van de sociale zekerheid.

4.4. BESLUIT
De herverdeling van de sociale lasten is erop gericht de werkgeverslasten van de
kmo’s te verlichten. De toepassing ervan is eenvoudig en de financiële hulp wordt
elk jaar op hetzelfde ogenblik verstrekt aan een zeer groot aantal werkgevers. Zij
vormt een doeltreffend instrument en daar de parameters gewijzigd kunnen wor-
den, krijgt het systeem een zekere flexibiliteit.
Daarenboven is zij bevorderlijk voor de kleine ondernemingen die laaggeschoolde
lageloontrekkers tewerkstellen. In deel 10 wordt het belang aangetoond van een
vermindering van de werkgeversbijdragen voor de lage lonen om werkgelegenheid
te creëren en aan te moedigen.
Bovendien betreft dit financiële hulp die van de werknemers geen verbintenissen
vergt.
Anderzijds, indien men een evenwichtige situatie wil bereiken tussen de bedragen
die ontvangen worden door de kmo’s en deze die gegeven worden door de grote
ondernemingen, moeten de parameters herzien worden door een regelmatige aan-
passing van de wetgeving.
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Deze hulp aan de kmo’s heeft evenwel geen betrekking op het creëren van onder-
nemingen. De maatregelen die dit aspect aangaan, maken het voorwerp uit van het
volgende deel.

5. DE NIEUWE WERKGEVERS

Wie het woord onderneming in de mond neemt, heeft het niet noodzakelijk over de
tewerkstelling van personeel. Veel zelfstandigen werken alleen of met een helper
die hetzelfde statuut heeft. Maar bepaalde zelfstandigen zouden loontrekkend perso-
neel willen aanwerven: van de boekhouder die aarzelt om een medewerker aan te
werven tot de elektricien die voor eigen rekening werkt en die er door een groter
wordend klantenbestand niet meer in slaagt om het hoofd te bieden aan de vraag.
Hij zou een werknemer willen in dienst nemen en wie weet, indien zijn zaak goed
loopt, misschien een tweede en dan een derde.
Maar personeel aanwerven, is dat niet riskant, zijn de administratieve stappen die
ondernomen moeten worden niet te zwaar? Er moeten ook investeringen gepland
worden, bestaande uit de aankoop van materiaal, nieuwe lokalen. De werknemer
moet betaald worden en er zijn socialezekerheidsbijdragen die gestort moeten wor-
den aan de RSZ, de bedrijfsvoorheffing moet betaald worden, loonfiches moeten
opgesteld worden …
Wanneer hij begint, zal hij niet kunnen rekenen op een vermindering van de werk-
geverslasten via de herverdeling van de sociale lasten omdat deze vermindering
bestemd is voor de werkgevers die gedurende het vorige jaar reeds personeel
tewerkstelden.
De overheid was er zich zeer vlug van bewust dat er hulp geboden moest worden
aan de nieuwe werkgevers.

5.1. PLAN-PLUS-EEN, PLAN-PLUS-TWEE EN PLAN-PLUS-DRIE
De wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering (15) stelt de nieuwe
werkgever uit de privésector vrij van de werkgeversbijdragen gedurende de vier
kwartalen die volgen op de aanwerving van de eerste twee werknemers, wanneer
het werklozen betreft van minder dan 30 jaar oud die met een contract voor onbe-
paalde duur aangenomen worden.
Deze maatregel slaat twee vliegen in één klap. Zij zet de zelfstandigen ertoe aan om
personeel aan te werven en zij maakt het mogelijk dat jonge werklozen in het
arbeidscircuit ingeschakeld worden. Dit geeft hen de mogelijkheid om een vaste
betrekking voor onbepaalde duur in de wacht te slepen.

(15) Hoofdstuk III van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering (BS van 17 augus-
tus 1978). Om de voorwaarden voor de vermindering van de werkgeversbijdragen te vervullen, moe-
ten de aangeworven werknemers uitkeringsgerechtigde werklozen zijn of gedurende meer dan zes
maanden werkzoekend.
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Dit was een zwakke maatregel, ze kende slechts zeer weinig succes en het experiment
werd na minder dan een jaar stopgezet zodat het niet mogelijk is om ze te evalueren.

Voor de financiering van deze vermindering, het tekort aan ontvangsten dat de RSZ
moet zien aan te vullen, stortte de Staat rechtstreeks bijkomende subsidies aan de
RVP (Rijksdienst voor Pensioenen) en aan het RIZIV.
Vervolgens gaf de Staat ook premies aan de nieuwe werkgevers. Bij wijze van voor-
beeld halen we het KB aan van 13 oktober 1981 dat aanpassingspremies verleende
aan de werkgevers die in de loop van 1981 of 1982 voor de eerste keer onderwor-
pen waren aan de sociale zekerheid van de werknemers (16).

Met het KB nr. 111, ook het PEP genaamd (17), wordt deze proefneming in het
begin van de jaren tachtig herhaald maar dan op een grotere schaal. Dit ligt werke-
lijk aan de basis van de verminderingen voor de nieuwe werkgevers en het principe
ervan werd daarna behouden en uitgebreid.

Dit besluit beoogt de aanwerving voor onbepaalde duur door een werkgever van
een eerste werknemer die een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze of werkzoe-
kende moet zijn, een vroegere zelfstandige of een leerling. Een werkgever die tevre-
den is over zijn leerling wordt zo aangemoedigd om hem aan te werven. De vrijstel-
ling van de basiswerkgeversbijdragen heeft betrekking op 9 kwartalen.
Daarenboven krijgt hij gedurende dezelfde periode van 9 kwartalen de kosten terug-
betaald veroorzaakt door zijn aansluiting bij een erkend sociaal secretariaat en dit
om de administratieve stappen te vergemakkelijken.
De RSZ maakt driemaandelijks een creditnota over aan de erkende sociale secretaria-
ten wat betreft de administratieve kosten die een gevolg zijn van de aansluiting.

De vermindering zal vervolgens uitgebreid worden tot een 2e en een 3e werknemer
met een vermindering die minder hoog ligt of korter is in de tijd in vergelijking met
deze die toegestaan werd voor de aanwerving van een eerste werknemer. De vermin-
deringen worden steeds toegekend in de vorm van percentages van bijdragen.

(16) KB van 13 oktober 1981 tot wijziging van het KB van 12 augustus 1981 waarbij aan de werkge-
vers die voor het eerst in de loop van het jaar 1981 of 1982 onder de toepassing vallen van de maat-
schappelijke zekerheid der arbeiders, wederaanpassingspremies en aanpassingspremies worden toe-
gekend (BS van 27 november 1981).
(17) KB nr. 111 van 15 december 1982 tot tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor
sociale zekerheid ten voordele van sommige natuurlijke of rechtspersonen die voor het eerst een
werknemer in dienst nemen (BS van 21 december 1982). Een aangeworven werknemer mag zich
later niet laten aanwerven in dezelfde technische exploitatie-eenheid. Het is de bedoeling te vermij-
den dat “eenzelfde werkgever” meerdere keren in aanmerking kan komen voor dezelfde verminde-
ring voor dezelfde werknemer door bijvoorbeeld de juridische aard te wijzigen. Deze voorwaarde zal
opgenomen worden in elke wetgeving, met inbegrip van de huidige. PEP = Plus-één-plan.
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Het aantal personen dat in aanmerking komt voor de vermindering is steeds geste-
gen. Een attest dat bewijst dat de aangeworven werknemer aan de voorwaarden
beantwoordt, wordt door de werkgever naar de RSZ verstuurd. De wetgeving is
complexer geworden en in de loop der tijd werden meer dan tien categorieën van
werkzoekenden of gelijkgestelden in aanmerking genomen.

We vestigen de aandacht op twee zaken die het voorwerp van discussie uitgemaakt
hebben:
� de uitzendkrachten die voor de aanwerving minstens 3 maanden gewerkt hebben,

werden ook in aanmerking genomen (18). Dit is een pluspunt voor de werkgever
die niet direct een contract van onbepaalde duur wil ondertekenen maar kan als
proef beschouwd worden om te zien of de werknemer geschikt is;

� een andere voorwaarde bestaat erin dat het een volledig uitkeringsgerechtigde
werkloze moet zijn en in de praktijk houdt dit in dat de werknemer voor zijn aan-
werving ten minste één dag ingeschreven moet zijn als werkloze.

5.2. DE HUIDIGE VERMINDERING
Sedert 2004 werd de vermindering drastisch vereenvoudigd en in hoofde van de werk-
nemer worden geen voorwaarden meer opgelegd. Er bestaat een doelgroep “eerste aan-
wervingen”, die gecumuleerd kan worden met de structurele vermindering (19).
De vermindering is bestemd voor de werkgevers uit de privésector die een eerste,
een tweede of een derde werknemer aanwerven.
Ze is niet gelinkt aan een bepaalde werknemer. Elk kwartaal kiest de werkgever de
werknemer op wie deze vermindering kan worden toegepast.
Om het bedrag van de vermindering te bepalen voorziet de regelgeving het gebruik van
een letter in zijn terminologie – in voorkomend geval G – gevolgd door een cijfer.

(18) Hoofdstuk VII van de programmawet van 31 december 1988 (BS van 5 januari 1989): 8°) een
werknemer die het bewijs levert, volgens de door de Koning bepaalde modaliteiten, dat hij bij dezelf-
de werkgever tewerkgesteld geweest is als uitzendkracht overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van
werknemers ten behoeve van gebruikers gedurende minstens drie maanden die aan zijn aanwerving
voorafgaan. De periode van terbeschikkingstelling van drie maanden moet gelegen zijn tijdens de
twaalf maanden voor de aanwerving.
(19) Hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 (BS van 31 december
2002) gewijzigd door de programmawet van 8 april 2003 (BS van 17 april 2003).
Uitvoeringsbesluit van 16 mei 2003 (BS van 6 juni 2003).
KB van 29 maart 2006 tot wijziging van het KB van 16 mei 2003 (BS van 31 maart 2006).
Hoofdstuk VII van Titel III van de programmawet van 20 juli 2006 (BS van 28 juli 2006).
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Een bedrag G1 (1.000 EUR) of G2 (400 EUR) wordt toegekend tijdens een aantal
kwartalen. Dit aantal verschilt naargelang het een 1e, een 2e of een 3e aanwerving
betreft. Een terugbetaling van de kosten voor aansluiting bij een sociaal secretariaat
is tevens voorzien.

Deze vermindering werd in 2008 aangevraagd voor gemiddeld 49.288 werknemers,
voltijds equivalenten, en werd er een budget van 113,429 miljoen EUR aan besteed.

5.3. BESLUIT
Als aanmoediging voor wie de stap wil zetten en werkgever wil worden, heeft de
wetgever dankzij een verlaging van de financiële kosten bij de aanwerving van een
werknemer een vermindering voorzien van de werkgeversbijdragen en een terug-
betaling van administratieve kosten.
Nochtans bleef er tot in 2004 een zekere dubbelzinnigheid bestaan, in die zin dat er
voorwaarden opgelegd werden ter hoogte van de aangeworven werknemer om de
tewerkstelling van werkzoekenden aan te moedigen. Deze voorwaarden zijn in de
loop der tijd steeds flexibeler geworden om in 2004 uiteindelijk te verdwijnen.
Momenteel is de toestand duidelijker. Het betreft een typische hulp voor de nieuwe
werkgevers. Het lijkt dus niet langer nodig te discussiëren of er al dan niet de werk-
gever van de vermindering extra profiteert omdat deze maatregel beschouwd moet
worden als een hulp die bestemd is voor de werkgever en tegelijkertijd de creatie
van werkgelegenheid bevordert.

6. INSCHAKELING VAN WERKZOEKENDEN IN HET ARBEIDSCIRCUIT

6.1. INLEIDING
In het begin van de jaren zeventig tot aan de eerste petroleumshock van 1973 kende
België bijna volledige tewerkstelling. Voor de meesten onder ons staat de prijsstij-
ging van de petroleum synoniem voor autoloze zondagen, geen verlichting op onze
autowegen, advies om energie te besparen en de bouw van de eerste kerncentrales,
kortom een slechte periode waar we doorheen moesten, soms door folklore getint.

Maar een onderhuids kwaad bedreigt de bevolking, de economische crisis wordt
gevolgd door een sociale crisis waarvan werkloosheid een van de meest zichtbare
gevolgen is. Zoals in de andere crisissen manifesteert deze sociale crisis zich niet
meteen, maar een jaar en zelfs twee jaar later. Er bestaat een periode van onduide-
lijkheid. Hetzelfde gebeurt bij de 2e petroleumshock van 1980 en de financiële cri-
sis van 2008.

526

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 3e TRIMESTER 2009



Van 1973 tot 1978 stijgt de werkloosheid van 3,2% tot 10,4% van de actieve bevol-
king. De socialezekerheidsuitgaven op het vlak van de werkloosheid nemen duize-
lingwekkend toe. In het begin wordt de werkloosheid als conjunctureel
beschouwd. Er wordt van uitgegaan dat het niet zo moeilijk zal zijn om zich hiervan
te ontdoen en dat tijdelijke maatregelen toereikend zullen zijn in afwachting van
betere dagen.

Logischerwijs, in afwachting van het einde van de storm, pakt de overheid de men-
selijke ontreddering aan die deze gesel veroorzaakt en plaatst met name de werklo-
zen in de administraties en geeft hen een tijdelijk statuut. Hierdoor kunnen deze
personen beroepservaring opdoen en een echt statuut krijgen. Het is de periode van
de bijzondere tijdelijke kaders, van tewerkgestelde werklozen, van een hele reeks
precaire statuten die ook ingevoerd zullen worden in de non-profitsector. Spijtig
genoeg lost dit de economische situatie niet op. De werkloosheid blijkt hardnekkig
te zijn en de oprukking ervan is onmogelijk in te dammen. De werkloosheid is
immers ook structureel. De “golden sixties” liggen ver achter ons en voortaan zal de
werkloosheid een maatschappelijk probleem zijn waartegen onophoudelijk zal moe-
ten worden gestreden.

6.2. DE EERSTE BIJDRAGEVERMINDERING, HET PRILLE BEGIN VAN DE TOEKOMSTIGE
VERMINDERINGSMAATREGELEN
Om het hoofd te bieden aan de stijgende werkloosheid, zet de overheid de onderne-
mingen aan tot het creëren van jobs en tot het aanwerven van werklozen. Een van
de middelen die worden gebruikt, is de vermindering van de werkgeversbijdragen.
De wet van 24 januari 1977 kent een tijdelijke vermindering van de werkgeversbij-
dragen toe aan de ondernemingen van de privésector (20). Zij houdt in dat de
ondernemingen tijdens 2 opeenvolgende kwartalen vrijgesteld worden van werkge-
versbijdragen per aangeworven werknemer die een nettotoename van het aantal
werknemers vertegenwoordigt.

Uit deze wettekst wordt hieronder een uittreksel weergegeven:
“De nieuw aangeworven werknemer moet een uitkeringsgerechtigde volledig
werkloze zijn, werkzoekende gedurende ten minste één maand vóór zijn aanwer-
ving of niet-uitkeringsgerechtigde volledig werkloze en werkzoekende sedert zes
maanden. Bovendien moet hij worden aangeworven met een arbeidsovereen-
komst van onbepaalde duur voor het einde van het kalenderjaar.

(20) Wet van 24 januari 1977 houdende tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor
sociale zekerheid ter bevordering van de tewerkstelling (BS van 4 februari 1977).
Zoals in 1977 subsidieerde de Staat apart de diverse socialezekerheidsinstellingen, de budgettaire
compensatie gebeurde niet via een storting aan de RSZ maar er werd een credit voorzien voor de
RWP (Rijksdienst voor Werknemerspensioenen) en voor het RIZIV.
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Onder de nettotoename van het aantal werknemers wordt verstaan, het aantal
werknemers dat het aantal werknemers overschrijdt die door de werkgever wer-
den tewerkgesteld in de loop van het tweede kwartaal 1976, met uitzondering
van de erkende leerlingen.
Bovendien mag de werkgever geen schuldenaar zijn van de Rijksdienst voor
Sociale Zekerheid. Indien de betrokken ondernemingen voor de aanzuivering
van hun schuld uitstel van betaling hebben gekregen en de termijnen strikt heb-
ben nageleefd, kunnen na advies van het Beheerscomité van de RSZ afwijkingen
worden verleend.
Onverminderd de artikelen 269 tot 274 van het Strafwetboek worden gestraft
met een gevangenisstraf van één maand tot vijf jaar en met een geldboete van
2.600 tot 3.000 BEF, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber, die een inbreuk
plegen op de bepalingen van deze wet.”

6.2.1. Wat te denken van een dergelijke bijdragevermindering?
Zij is zeer bescheiden: slechts twee vrijgestelde kwartalen.
De wet verschijnt in het Belgisch Staatsblad op 4 februari 1977 en treedt in werking
op 1 januari 1977, dus met terugwerkende kracht en is slechts een jaar geldig.
Zij is veeleisend, zelfs ontradend.
Het is dus niet verwonderlijk dat zij geen succes heeft gehad, amper 1.000 werkge-
vers hebben er gebruik van gemaakt.

Anderzijds vinden wij hier de eerste kiemen van de bomen die een waar administra-
tief labyrint gaan vormen. Er bestaan meerdere voorwaarden die enkel nog maar zul-
len worden uitgebreid in de toekomstige verminderingen. Dit geldt niet enkel voor
de specifieke verminderingen die bestemd zijn om de werklozen in te schakelen in
de arbeidsmarkt maar ook voor andere verminderingen. 

6.2.2. Wat het merendeel van de verminderingen vaak zo ingewikkeld maakt om toe
te passen, heeft vaak als oorsprong
� de voorwaarden: op het vlak van de aangeworven werknemer: deze wet biedt

slechts twee mogelijkheden, wat geen moeilijkheden veroorzaakt, maar de wetge-
ver zal later de categorieën van werklozen verhogen volgens leeftijd, periode van
inactiviteit, opleiding. Bepaalde werknemers zullen worden gelijkgesteld met
bepaalde categorieën waarbij telkens attesten moeten worden overgemaakt aan
de RSZ. De percentages en de duur van de bijdrageverminderingen zullen afhan-
gen van de categorieën van aangeworven werknemers;

� de voorwaarden op het vlak van de personeelstoename: de wet van 1977 voorziet
slechts één enkele referteperiode. In de loop van de tijd zullen wij soms meerdere
referteperiodes hebben en het begrip “personeelseffectief” zal ook variëren;

� de aard van de betrokken bijdragen: de verminderingsmaatregelen zullen een vrij-
stelling van bepaalde stelsels van de sociale zekerheid en van bepaalde specifieke
bijdragen geven. In dit opzicht zal er geen homogeniteit zijn;
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� de toelating tot cumulatie met andere verminderingen zal sterk variëren;
� de werkgever mag geen schuldenaar van de RSZ zijn tenzij hij een verzoek om

afwijking indient bij het Beheerscomité van de RSZ en een afbetalingsplan voor
zijn schuld strikt naleeft. Het gaat om een echte administratieve, soms kafkaiaanse
doolhof waarvan in 1999 afstand werd gedaan. Bovendien heeft het weigeren van
een vermindering enkel als effect dat de situatie van de schuldenaar verergert.
Verminderingen weigeren in geval van fraude heeft enkel als effect dat een schuld
die sowieso oninvorderbaar is, verhoogt;

� wat de gevangenisstraffen en boetes betreft, dit punt is in de volgende wetgevin-
gen in het vergeetboek geraakt.

6.3. DE VERMINDERINGEN TOT IN 2003
Na de eerste poging van 1977, herneemt het KB nr. 498 van 31 december 1986 de
principes op ruimere schaal (21). Het grote verschil ligt in de zeer lange toeken-
ningsperiode van de verminderingen. Deze kan gaan tot 100% vrijstelling van werk-
geversbijdragen tijdens 16 kwartalen voor de aanwervingen die in 1987 en 1988
gebeurden. Een bijzonderheid van deze vermindering betreft de vrijstelling van de
bijdragen die enkel berekend worden op het gewaarborgd gemiddeld minimumin-
komen, wat de nadruk al legt op de lage lonen.
De vermindering is deze keer een groot succes en in 1989 dienen bijna 22.000
werkgevers hiervoor een aanvraag in (22). Zij wordt verlengd door een gelijkaardige
wet in 1988 (23).

In 1993 moedigt een nieuwe wet de aanwerving van jongeren aan (24). Deze wet
wordt gekenmerkt door het feit dat bij aanwerving van jonge langdurig werkzoeken-
den, de werkgever niet alleen recht heeft op een vrijstelling van de werkgeversbij-

(21) KB nr. 498 van 31 december 1986 houdende tijdelijke vermindering van de socialezekerheids-
bijdragen van de werkgever, ter bevordering van de indienstneming van jonge werkzoekenden en
van langdurig werklozen (BS van 23 januari 1987). Tot eind 1990 zijn de werkgevers geen socialeze-
kerheidsbijdragen van de werkgever verschuldigd voor werknemers die werden aangeworven tussen
1 januari 1987 en 31 december 1988 met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en die een
nettotoename van het personeelseffectief vertegenwoordigen. In de loop van het jaar 1991 zullen de
werkgeversbijdragen teruggebracht worden tot 50% en in 1992 tot 25%.
(22) Het gaat om het aantal werkgevers dat in 1989 een aanvraag heeft ingediend, niet enkel krach-
tens het KB nr. 498, maar ook krachtens het KB nr. 495 betreffende jongeren die een overeenkomst
tewerkstelling-opleiding genieten.
(23) In hoofdstuk VII van de programmawet van 30 december 1988 (BS van 5 januari 1989) wordt de
tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen ter bevordering van de tewerkstelling geregeld.
(24) Wet van 23 juli 1993 houdende maatregelen ter bevordering van de tewerkstelling van jongeren
in het raam van het jongerenbanenplan (BS van 6 augustus 1993). Zij is van toepassing op de aanwer-
vingen die plaatsvonden tussen 1 augustus 1993 en 31 december 1994.
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dragen maar ook dat hij de werknemersbijdragen die hij bij zijn werknemers
inhoudt, kan behouden. Een personeelstoename is niet nodig. Deze maatregel heeft
twijfels veroorzaakt wat betreft een vervangingseffect van oudere werknemers door
jongeren.

In de jaren negentig tot eind 2003 moedigen diverse wetgevingen de aanwerving
van werklozen aan door bepaalde personen hiermee gelijk te stellen. Laat ons de
wet van 21 december 1994 aanhalen, waar 16 werknemerscategorieën in aanmer-
king worden genomen (25). Zij moeten niet meer worden aangeworven met een
overeenkomst van onbepaalde duur. De duur van de verminderingsperiode alsook
het toegekende verminderingspercentage varieert naarmate het gaat om werkzoe-
kenden die min of meer gemakkelijk te plaatsen zijn.

Teneinde de administratieve formaliteiten te vereenvoudigen, levert een plaatselijk
bureau van de RVA op anticipatieve wijze op vraag van de werknemer of bij de aan-
werving door de werkgever een werkkaart af die garandeert dat de werkzoekende
aan de voorwaarden voldoet. Deze kaart is drie maanden geldig en hernieuwbaar.

6.4. DE HUIDIGE VERMINDERING: EEN DOELGROEPVERMINDERING “LANGDURIG
WERKZOEKENDEN”
Drie types van doelgroepen geven recht op forfaitaire bedragen G1 van 1.000 EUR
en G2 van 400 EUR cumuleerbaar met de structurele vermindering, zonder dat het
totaal van de verminderingen de voor de betrokken werknemer (26) verschuldigde
basiswerkgeversbijdragen mag overschrijden.

De vermindering van type 1 komt overeen met de doelgroepvermindering ingevolge
de aanwerving van langdurig werkzoekenden – “algemene categorie” en is gekend
onder de naam Activa.
Het bedrag en de duur van de bijdragevermindering varieert volgens de leeftijd van
de werkzoekende op het moment van de aanwerving, alsook van de periode tijdens
dewelke hij werd ingeschreven als werkzoekende voor de aanwerving.
Aangezien er een groot aantal begunstigde categorieën bestaat, levert het plaatselijk
bureau van de RVA aan de werkzoekende een werkkaart af die 3 maanden geldig is
met vermelding van een code die overeenkomt met het aantal kwartalen en met het
bedrag G1 of G2 van de bijdragevermindering waarop de werkgever recht heeft.
Thans bestaan er voor dit type 6 codes van bijdrageverminderingen.

(25) Wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen (BS van 23 december
1994). Zij voorziet een vermindering van de werkgeversbijdragen voor de werkgevers uit de privé-
sector en de openbare sector die een of meer werkzoekenden aanwerven die voldoen aan welbepaal-
de voorwaarden.
(26) Hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 (BS van 31 december
2002) gewijzigd door de programmawet van 8 april 2003 (BS van 17 april 2003); Koninklijk uitvoe-
ringsbesluit van 16 mei 2003 (BS van 6 juni 2003).
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De vermindering van type 2 komt overeen met de doelgroepvermindering ingevolge de
aanwerving van langdurig werkzoekenden – “categorie Doorstromingsprogramma’s”.
Deze vermindering betreft de werknemers die aangeworven worden in het kader
van een doorstromingsprogramma en de werkgevers zijn de Staat, de Gewesten, de
Gemeenschappen en de instellingen van openbaar nut die ervan afhangen. Het gaat
ook om verenigingen zonder winstoogmerk en andere niet-commerciële verenigin-
gen. De doorstromingsprogramma’s zijn erop gericht maatschappelijke behoeften te
dekken waaraan niet wordt tegemoetgekomen door de gewone arbeidscircuits. Zij
maken het mogelijk dat werkzoekenden een opleiding genieten die toegespitst is op
een arbeidsovereenkomst van een welbepaalde periode van meestal 6 maanden tot
2 jaar. De werkgever ontvangt een subsidie die kan gaan tot 1.320 EUR per maand
maar die geen bijdragevermindering betreft.
Behalve deze subsidie wordt er echter een bijdragevermindering G1 of G2 toege-
kend tijdens meerdere kwartalen. Voor dit type zijn vier verminderingscodes moge-
lijk.

De vermindering van type 3 komt overeen met de doelgroepvermindering ingevolge
de aanwerving van langdurig werkzoekenden – “categorie sociale-inschakelings-
economie”, ook wel Sine genoemd. Het gaat om de herinschakeling van zeer moei-
lijk te plaatsen werklozen en de betrokken werkgevers zijn organismen met sociaal
karakter erkend door de FOD Werkgelegenheid. Er zijn drie verschillende periodes
van vermindering G1 voorzien.

De RVA deelt aan de RSZ de gegevens mee betreffende de werknemers die de ver-
mindering kunnen genieten.
In 2008 werd de vermindering aangevraagd voor gemiddeld 53.693 werknemers,
voltijds equivalenten, voor een totaalbedrag van 195,1 miljoen EUR.

6.5. DE DOELGROEPVERMINDERINGEN VOOR JONGEREN EN VOOR DE TEWERKSTEL-
LING VAN OUDERE WERKNEMERS
In België is de tewerkstellingsgraad van jongeren en oudere werknemers lager dan
die van het merendeel van de landen van de Europese Unie. Anderzijds zijn deze
twee groepen kwetsbaarder in tijden van economische crisis. Ondernemingen in
moeilijkheden of in herstructurering die personeel moeten ontslaan, werven geen
jongeren aan en beroepen zich op instrumenten zoals het brugpensioen.
Om dit fenomeen te verzachten bestaan er verminderingen voor de werkgevers uit
de private (profit)sector.
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6.5.1. De jonge werknemers
� Voor actieve jongeren van 18 jaar en jonger dan 30 jaar wordt er een verminde-

ring van 300 EUR toegekend voor jongeren van 18 jaar. Zij is degressief en voor
elke leeftijdsschijf van 1 jaar boven 18 jaar wordt er 30 EUR afgetrokken. Er is dus
geen vermindering meer vanaf 30 jaar. Anderzijds geven enkel jongeren met een
kwartaalloon van minder dan 5.870,71 EUR hierop recht (27). In 2008 werd de
vermindering toegekend voor gemiddeld 174.813 werknemers, voltijds equivalen-
ten, en zij vertegenwoordigde een bedrag van 176 miljoen EUR.

� Voor jongeren jonger dan 19 jaar, is de onderwerping beperkt tot bepaalde secto-
ren van de sociale zekerheid en een vermindering G1 van 1.000 EUR wordt toege-
kend zodanig dat er onder een bezoldiging van 6.400 EUR een volledige vrijstel-
ling van de basiswerkgeversbijdragen is.

6.5.2. De oudere werknemers
� Een vermindering van 400 EUR wordt toegekend voor actieve werknemers die uiter-

lijk op de laatste dag van het kwartaal 57 jaar oud zijn. Er is geen loonlimiet (28).
� Nog steeds in de private profitsector, voor werknemers van 50 jaar en ouder waarvan

de bezoldiging 12.000 EUR per kwartaal niet overschrijdt, wordt er een progressieve
vermindering toegekend in functie van de leeftijd. Deze vermindering is cumuleer-
baar met de vermindering voor werknemers die minstens 57 jaar oud zijn.

In 2008 werd de vermindering toegekend voor gemiddeld 80.050 werknemers, vol-
tijds equivalenten, van 57 jaar en ouder en zij vertegenwoordigde een bedrag van
165 miljoen EUR. Voor de werknemers tussen 50 en 56 jaar, bedraagt dit aantal
172.811 voor een bedrag van 137,3 miljoen EUR.

6.6. BESLUIT
In de loop van de jaren heeft de vermindering zich steeds meer toegespitst op de
werkzoekenden. Terwijl in het begin een personeelstoename, een overeenkomst
van onbepaalde duur en geen schuldenaar zijn bij de RSZ vereisten waren, zijn de

(27) De wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (BS van 30 december 2005) intro-
duceert vanaf 1 juli 2006 een nieuwe doelgroep in de vermindering voor jonge werknemers. De ver-
mindering gaat van 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar waarin zij 18 worden tot de laatste dag
van het kwartaal dat voorafgaat aan het kwartaal waarin zij 30 worden. De formule ziet er als volgt
uit: ((30 – leeftijd) * (G3 * 10%)) met een maximum = G3 (300 EUR).
(28) De wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact (BS van 30 december 2005) intro-
duceert vanaf 1 april 2007 een nieuwe doelgroep in de vermindering voor oudere werknemers. De
formule ziet er als volgt uit voor de werknemer die nog niet 57 jaar oud is geworden: [(leeftijd - 49) x
(G2 x 0,125)], en voor de werknemer die de leeftijd van 57 jaar bereikt heeft: {G2 + [(leeftijd - 57) x
(G2 x 0,125)]}.
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voorwaarden zich geleidelijk aan enkel gaan afstemmen op het type van werkzoe-
kende om een min of meer belangrijke vermindering te verkrijgen. Het systeem van
de werkkaart voorzien van een code waardoor de werkgever onmiddellijk kan
weten op welke vermindering hij recht heeft, vergemakkelijkt de administratieve
stappen, des te meer daar de RVA de gegevens die een automatische controle moge-
lijk maken, op elektronische wijze toestuurt naar de RSZ. De werkkaart speelt ook
een psychologische rol voor de werkzoekende. Er staat immers op vermeld op
welke verminderingen hij recht heeft en gedurende hoeveel tijd, maar vermeldt
niets over zijn verleden als werkloze, beroepsopleiding, gedane studies. Zij biedt
ook meer juridische zekerheid voor de werkgever.

Dat neemt niet weg dat de types van werkzoekenden en zij die hiermee gelijkge-
steld worden, zeer talrijk zijn. Zij genieten over het algemeen ook lage lonen tijdens
hun aanwerving. Een groot deel van deze doelgroepen “inschakeling werkzoeken-
den” zal aanleiding geven tot dubbel gebruik, wanneer de versterking van de lage
lonen zal doorgevoerd worden dankzij de aanwending van financiële middelen
momenteel toegekend aan meerdere doelgroepen.

7. STAGIAIRS EN OPLEIDING

7.1. JONGEREN IN HET KADER VAN EEN STELSEL VAN ALTERNERENDE TEWERKSTEL-
LING EN OPLEIDING
Een van de talrijke wijzen om de inschakeling van de jongeren in het beroepsleven
aan te moedigen, bestaat erin de ontwikkeling van de stelsels van alternerende
tewerkstelling en opleiding te stimuleren.
Het KB nr. 495 voorziet vanaf 1987, voor de privésector (29), een tijdelijke vermin-
dering van de werkgeversbijdragen voor jongeren van 18 tot 25 jaar die tewerkstel-
ling en opleiding combineren.

(29) KB nr. 495 van 31 december 1986 tot invoering van een stelsel van alternerende tewerkstelling
en opleiding voor de jongeren tussen 18 en 25 jaar en tot tijdelijke vermindering van de socialezeker-
heidsbijdragen verschuldigd in hoofde van deze jongeren (BS van 23 januari 1987).
De betrokken werkgevers moeten aan een van de wetten betreffende het FSO onderworpen zijn of
een vrij beroep uitoefenen. De jongere tekent met de werkgever een arbeidsovereenkomst van onbe-
paalde duur, minstens halftijds. De opleiding slaat minstens op 500 uur per jaar. De jongeren met een
diploma van het hoger technisch onderwijs of met elk gelijkwaardig of hoger diploma zijn uitgeslo-
ten. De vermindering van de patronale socialezekerheidsbijdragen ingevoerd bij KB nr. 495 wordt
ook toegekend, onder bepaalde voorwaarden, voor de werknemers die tewerkgesteld worden ter
uitvoering van een arbeidsovereenkomst of een stageovereenkomst beoogd in het KB nr. 230 van 21
december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces tijdens de
periode van deeltijdse leerplicht waarvan sprake in het artikel 1, § 1, 3e lid van de wet van 29 juni
1983 betreffende de leerplicht (in principe loopt deze periode ten einde op 30 juni van het jaar waar-
in de jongere 18 wordt).
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De jongere moet een overeenkomst werk-opleiding afsluiten. De duur van de ver-
mindering betreft de periode van deze overeenkomst die gaat van 1 tot 3 jaar. De
jongere moet ook effectief de cursussen volgen opdat de overeenkomst geldig zou
zijn. Bovendien moet de werkgever aan de RSZ een getuigschrift van nauwgezetheid
toesturen dat door de verantwoordelijke van de school getekend moet zijn.

Oorspronkelijk was deze vermindering bestemd voor jonge werkzoekenden van 18
tot 25 jaar oud. Vervolgens werd zij uitgebreid tot de leerlingen van 16 tot 18 jaar
oud die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht alsook tot door de Midden-
standscentra erkende leerlingen en bepaalde industriële leerlingen (30).
Talrijke opleidingen worden georganiseerd zowel op federaal vlak als in de Gemeen-
schappen en Gewesten (31).

Deze vermindering werd in 2004 voortgezet door de doelgroepvermindering die
bestemd is voor de jongeren van 16 tot 18 jaar oud (deel 6). Voor de oudere werk-
nemers werd het stelsel van de startbaanovereenkomsten al voor een deel van de
gevallen vervangen vanaf 1 april 2000 (zie 7.2.).

7.2. DE AANWERVING VAN JONGE STAGIAIRS
Voor vele jongeren die op zoek zijn naar een job, is een stage in een onderneming een
buitenkans om kennis te maken met het arbeidsleven en een opleiding te krijgen.
Vanaf 1978 werden er in die zin wetgevende maatregelen genomen. De onderne-
mingen met minstens 100 werknemers moeten stagiairs aanwerven ten belope van
1% van hun personeelsbestand voor overeenkomsten van maximum 2 x 6 maand.
De stagiairs moeten jonger dan 30 zijn en mogen nog geen beroepservaring hebben.
Dit is geen verplichting voor de ondernemingen met minder dan 100 werknemers,
maar zij worden wel aangemoedigd om dit te doen via de toekenning van subsidies.
Om in de privésector de werkgevers aan te zetten tot het aanwerven van de jongere
na zijn stageperiode, voorziet het KB nr. 230 bij een aanwerving met een arbeids-
overeenkomst van onbepaalde duur een vermindering van 10% van de bezoldiging

(30) KB van 30 november 1989 tot uitvoering van artikel 1, eerste lid, b, van het KB nr. 495 van 31
december 1986 (BS van 30 januari 1990). Vanaf het 4de kwartaal 1989 is het KB nr. 495 ook van toe-
passing op de beschermde werkplaatsen alsook op de vzw’s in het beheer waarvan de overheden
geen doorslaggevende rol spelen.
(31) Worden met name erkend als onderwijsinstellingen: de centra’s die experimenteel onderwijs
met beperkt leerplan organiseren, de door de Staat erkende socialepromotiecentra, de opleiding
voor bedrijfshoofd die wordt georganiseerd door de Middenstandscentra, de opleidingen die worden
georganiseerd door de RVA of de VDAB.
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van het 5e tot het 8e kwartaal dat volgt op de aanwerving (32). Maar dit vertegen-
woordigt slechts een klein deel van het KB nr. 230 dat vooral de verplichtingen
inzake de aanwerving van stagiairs vastlegt en de sancties opsomt in geval van niet-
naleving.

Deze vermindering was geen laaiend succes. Dit wordt verklaard door de korte ver-
minderingsperiode, het relatief lage bedrag, de administratieve stappen en het
mogelijk cumulatieverbod met Maribel. Veel werkgevers namen zelfs de moeite niet
om deze vermindering aan te vragen. In 1994 dienden iets minder dan 500 werkge-
vers een aanvraag voor vermindering in voor een totaalbedrag van ongeveer 130
miljoen BEF.

7.3. DE STARTBAANOVEREENKOMST (SBO): ROSETTA-PLAN
KB nr. 230 wordt vanaf 1 april 2000 gewijzigd door een stelsel van Startbaanover-
eenkomsten (SBO) (33), ook beter gekend onder de naam “Rosetta Plan”, de titel
van een film van de gebroeders Dardenne die in 1999 tijdens het filmfestival van
Cannes de Gouden Palm in de wacht heeft gesleept en waar Emilie Dequenne de
prijs voor beste vrouwelijke vertolking ontving voor haar rol als Rosetta, een jong
meisje dat buiten de samenleving leeft, in een caravan op een camping woont en
met alle middelen, met inbegrip van achterklap, vecht om werk te vinden en op die
manier een “normaal” leven te leiden.

(32) KB nr. 230 van 21 december 1983 betreffende de stage en de inschakeling van jongeren in het
arbeidsproces (BS van 28 december 1983). De aanwerving van de stagiair moet een nettotoename
van het personeel uitmaken. De stage heeft als doel de stagiair de zekerheid te bieden op een prakti-
sche opleiding bij wijze van overgang tussen het gevolgde onderwijs en de beoogde tewerkstelling.
De werkgever kan een vrijstelling van zijn verplichtingen vragen. Het toepassingsgebied wordt uitge-
breid tot de verenigingen zonder winstoogmerk en de feitelijke verenigingen die niet onderworpen
zijn aan het FSO bij KB van 17 november 1989 tot uitvoering van artikel 35, § 3 van de wet van 29
juni 1981 (BS van 25 november 1989).
Wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid (BS van 27 januari 2000);
Koninklijk uitvoeringsbesluit van 30 maart 2000 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering
van de werkgelegenheid (BS van 31 maart 2000); Koninklijk uitvoeringsbesluit van 30 maart 2000
van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, lid 2, 40, lid 2, 41, 43, lid 2, en 47, § 1, lid 5, en § 5, lid 2, van de
wet van 24 december 1999 ter bevordering van de werkgelegenheid (BS van 31 maart 2000);
Koninklijk uitvoeringsbesluit van 30 maart 2000 van de wet van 24 december 1999 ter bevordering
van de werkgelegenheid. Erratum (BS van 1 april 2000); KB van 23 maart 2001 tot wijziging van het
KB van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 30, 39, § 1, en § 4, tweede lid, 40, tweede lid,
41, 43, tweede lid, en 47, § 1, vijfde lid, en § 5, tweede lid, van de wet van 24 december 1999 ter
bevordering van de werkgelegenheid (BS van 15 mei 2001): terugwerkende kracht op 1 april 2000;
KB van 23 maart 2001 tot wijziging van het KB van 30 maart 2000 tot uitvoering van de artikelen 23,
§ 3, 32, tweede en derde lid, 33, § 2, derde lid, 34, 36, 37, §1, 1, 39, § 4, tweede lid, en §5, tweede
lid, 42, §2, 44, §4, derde lid, 46, eerste lid, 47, §4, eerste en vierde lid van de wet van 24 december
1999 ter bevordering van de werkgelegenheid (BS van 17 mei 2001): terugwerkende kracht op 1
april 2000.
(33) Idem voetnoot 32.
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In het begin waren de grote principes van de nieuwe wetgeving geïnspireerd ener-
zijds op een Europese richtlijn betreffende de tewerkstelling van jongeren die aan-
raadt een job en/of opleiding te geven voordat de jongeren 6 maanden werkloos
zijn. In 1999 had meer dan de helft van de jongeren die hun studies beëindigen, na
6 maand nog steeds geen werk (34).

De principes van KB nr. 230 inzake de tewerkstellingsverplichting van jongeren blij-
ven behouden, maar gelden zowel voor werkgevers uit de privésector met minstens
50 werknemers als voor de openbare sector. Er worden vrijstellingen voorzien. De
aangeworven jongeren moeten niettemin beantwoorden aan striktere voorwaarden
en dit wordt trapsgewijs verwezenlijkt. Eerst moeten de werkzoekenden jonger dan
25 die hun studies sedert minder dan 6 maanden beëindigd hebben, worden aange-
worven. Bij een tekort vervalt de voorwaarde van minder dan 6 maanden studie en
als er nog een tekort is, wordt er rekening gehouden met de werkzoekenden van
minder dan 30 en tot slot komen, opnieuw in geval van een tekort van deze catego-
rie, ook de werkzoekenden ouder dan 45 in aanmerking. Hierbij wordt rekening
gehouden met het feit dat de werkloosheidsgraad varieert volgens de regio’s.

Wat de vermindering betreft, blijft het principe van het KB nr. 230 behouden: als
aan het einde van een startbaanovereenkomst, een werkgever een nieuwe werkne-
mer in dienst houdt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, dan wor-
den de patronale socialezekerheidsbijdragen verminderd tijdens het jaar dat volgt op
de startbaanovereenkomst, ten belope van 10% van de brutobezoldiging van deze
werknemer, als de verplichtingen werden gerealiseerd.

Toch is er een nieuwigheid. Er wordt een vermindering toegestaan voor laag-
geschoolde jongeren die aangeworven worden met een SBO.
Onder laaggeschoolde jongere wordt verstaan: de jongere die het hoger secundair
onderwijs niet heeft beëindigd. De driemaandelijkse vermindering neemt de vorm
aan van een forfait van 20.000 BEF per kwartaal, op voorwaarde dat de werkgever
nieuwe werknemers aanwerft ten belope van 3% van het personeelsbestand op 30
juni van het vorige jaar. Dit forfaitair bedrag wordt gebracht op 45.000 BEF per laag-
geschoolde jongere die voltijds wordt tewerkgesteld boven de 3% van het perso-
neelsbestand of voor de, openbare of privé, werkgever die in het kader van de start-
baanovereenkomst nieuwe startbaners aanwerft ten belope van 5% van het perso-
neelsbestand. Aangezien er cumulatie mogelijk is met de structurele vermindering,
is het bedrag van de vermindering in de praktijk enorm en was het tijdens de toe-
passelijkheid van de initiële wetgeving mogelijk om de werkgeversbijdragen te over-
schrijden op het vlak van de werknemer maar niet op dat van de onderneming. Een

(34) Op 31 augustus 1999 hebben er van de 133.594 jongeren die hun studies beëindigen, 71.899
geen werk na 6 maanden, 41701 na 9 maanden en 27.341 na 12 maanden. Bron: Ministerie van
Tewerkstelling en Arbeid.
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werkgever die 2 personen tewerkstelt waarvan een ongeschoolde startbaner, ont-
ving niet alleen een vrijstelling van de werkgeversbijdragen, maar kreeg ook nog
een mooi deel van het salaris betaald. Deze negatieve bijdragen op het vlak van de
werknemer zagen nooit het daglicht wegens onuitvoerbaar. Vele wetten en konink-
lijke besluiten wijzigden zowel de verplichtingen als de verminderingen met terug-
werkende kracht.

7.4. DE HUIDIGE SITUATIE
Om kort te gaan, op het vlak van de verplichtingen: elke onderneming met meer
dan 50 werknemers moet 3% jongeren met een startbaanovereenkomst hebben
(1,5% voor ondernemingen uit de openbare sector).
Om onder een SBO-contract geplaatst te worden, volstaat het dat de aangeworven
jongere een werkzoekende jonger dan 26 is. Laaggeschoolde jonge allochtonen en
personen met een handicap tellen dubbel mee voor het in aanmerking nemen van
het SBO-percentage.

Er zijn drie soorten van overeenkomsten mogelijk:
� een arbeidsovereenkomst, minstens halftijds;
� een deeltijdse arbeidsovereenkomst, minstens halftijds, gecombineerd met een

opleiding die de jongere volgt (erkende opleiding);
� een leerovereenkomst van de Middenstandscentra, een industriële leerovereen-

komst, een stageovereenkomst georganiseerd voor de opleiding van de Midden-
standscentra, een overeenkomst voor sociaalprofessionele inpassing, enz.

Er worden afwijkingen of vrijstellingen voorzien.

Op het vlak van de verminderingen: het gaat om de doelgroepvermindering “jonge
werknemers”, meer in het bijzonder de luiken “laaggeschoolde of erg laaggeschool-
de jonge werknemers” en “jonge werknemers – jonger dan 19”.

De jongere wordt beschouwd als zijnde aangeworven in het kader van een start-
baanovereenkomst als hij, op het moment van zijn aanwerving, beschikt over een
geldige startbaankaart die wordt uitgereikt door een werkloosheidsbureau en als hij
wordt aangeworven met een overeenkomst die beantwoordt aan een van de drie
types van startbaanovereenkomst. Een laaggeschoolde of erg laaggeschoolde jonge-
re is een jongere die geen diploma van het secundair onderwijs heeft. Een zeer laag-
geschoolde jongere is een jongere die ten hoogste een getuigschrift van de 2e graad
van het secundair onderwijs heeft of van het deeltijds technisch of beroepssecun-
dair onderwijs.
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Op het moment van zijn indiensttreding moet de jongere in het bezit zijn van een
startbaankaart die hij kan bekomen bij het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening waarvan hij afhangt. Deze kaart met een geldigheidsduur
van 12 maanden vermeldt de vermindering waarop de jongere recht heeft. Zij is niet
nodig voor jongeren onder de 19 jaar.

De verminderingen, die cumuleerbaar zijn met de structurele vermindering, zien er
als volgt uit.

TABEL 4: VERMINDERINGEN, CUMULEERBAAR MET STRUCTURELE VERMINDERING

De RSZ ontvangt op elektronische wijze de informatie of de jongere recht heeft op
de vermindering en om welke vermindering het gaat. Anderzijds neemt de RSZ het
op zich om aan de FOD Werkgelegenheid de gegevens over te maken waarmee kan
worden nagegaan of de verplichting van het aanwervingspercentage van startbaners
wordt nageleefd, en als dat niet zo is annuleert de RSZ de vermindering.

7.5. BESLUIT
De verplichting voor de ondernemingen om stagiairs aan te werven, is altijd al een
bron van discussie geweest. Bepaalde ondernemingen voegen zich hier beter naar
dan andere. Anderzijds gaat het om een complexe wetgeving die op het terrein
moeilijk valt toe te passen. Buiten dit debat, kan er vastgesteld worden dat het oor-
spronkelijke doel om aan schoolverlaters werk en opleiding te bieden, aanvankelijk
werd overgenomen in het Rosetta-Plan, maar door het feit dat het Rosetta-Plan werd
uitgebreid tot categorieën van werkzoekenden van 45 en ouder, miste dit plan gelei-
delijk deels zijn doelstelling.

Wat de verminderingen betreft, staat het vast dat het de bedoeling is om discrimina-
tie bij de aanwerving te vermijden en de tewerkstelling van laaggeschoolde jonge-
ren te bevorderen. Het valt niet te betwisten dat bepaalde ondernemingen die al
gepland hebben om ongeschoolde werkkrachten aan te werven, extra profiteren
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Leeftijd op datum van de 
aanwerving 

Driemaandelijkse 
vermindering G1 (1.000 EUR) 

Driemaandelijkse vermindering 
G2 (400 EUR) 

16-18 jaar laaggeschoold Tot aan het einde van het jaar 
waarin zij 18 jaar worden  

          -  

18-26 jaar laaggeschoold Kwartaal van indiensttreding en de 
volgende 7 kwartalen 

Tot aan het einde van het 
kwartaal waarin de jongere 26 wordt  

18-26 jaar laaggeschoold en 
van buitenlandse afkomst of 

pers. met een handicap 

Kwartaal van indiensttreding en de 
volgende 15 kwartalen 

Tot aan het einde van het 
kwartaal waarin de jongere 26 wordt 

18-26 jaar erg 
laaggeschoold 

Kwartaal van indiensttreding en de 
volgende 15 kwartalen 

Tot aan het einde van het 
kwartaal waarin de jongere 26 wordt 



van de vermindering tot op de leeftijd van 26 jaar, des te meer daar het vaak gaat om
definitieve overeenkomsten. De stimulans die door de verminderingen wordt gebo-
den, valt dan ook moeilijk te meten.

Er kan echter niet ontkend worden dat het principe zeer prijzenswaardig is. Een jon-
gere volgt een stage in een onderneming en krijgt ter plekke een opleiding dankzij
de ervaren medewerkers van de onderneming. Het is vanzelfsprekend een ideale
situatie, die niet altijd even eenvoudig is om toe te passen en op te leggen. Men kan
zich ook afvragen of het onderwijs volledig toereikend is en met voldoende flexibili-
teit inspeelt op de nieuwigheden van de arbeidsmarkt. En dit geldt vanaf het basis-
onderwijs! Het is ook nodig om het technisch en beroepsonderwijs te voorzien van
modern pedagogisch materiaal, maar ook om de leerlingen op de juiste manier te
begeleiden. De maatregelen die worden genomen in het kader van de SBO hebben
als doel te bevorderen dat schoolverlaters zo snel mogelijk hun intrede maken op de
arbeidsmarkt.

8. DE VERMINDERING VAN DE ARBEIDSTIJD EN DE HERVERDELING VAN DE ARBEIDSTIJD

8.1. INLEIDING
De verminderingen van de arbeidstijd omvatten drie luiken:
� ontslagen vermijden in ondernemingen in moeilijkheden;
� overgaan tot bijkomende aanwervingen door een herverdeling van de arbeid.

Deze herverdeling van de beschikbare arbeid bestaat erin de globale arbeidstijd
van het personeel in de onderneming te verminderen en door de beschikbare
arbeidstijd die aldus vrijgemaakt wordt, kan tot nieuwe aanwervingen worden
overgegaan;

� de levenskwaliteit verhogen.

Deze drie luiken zullen achtereenvolgens onderzocht worden.

8.2. ONTSLAGEN VERMIJDEN TIJDENS EEN MOEILIJKE PERIODE
Wanneer een onderneming tijdelijk moeilijkheden ondervindt, wordt de economi-
sche werkloosheid ingevoerd voor de arbeiders. Wat de bedienden betreft, moet er
gebruik gemaakt worden van andere middelen.

8.2.1. Het plan-Vande Lanotte, defensief luik
Om  ondernemingen van wie erkend is dat zij moeilijkheden ondervinden of die in
herstructurering zijn, de kans te bieden om het hoofd boven water te houden
en geen werknemers hoeven te ontslaan, heeft de staat in 1997 aangeboden 
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om de arbeidsregeling voor deze ondernemingen te verminderen, waarbij deze rege-
ling niet minder dan 32 uur per week mag bedragen (35) en wordt als tegenpresta-
tie een bijdragevermindering toegestaan.
Deze vermindering wordt toegekend tijdens de periode van erkenning, die maxi-
mum 2 jaar kan bedragen. De forfaitaire vermindering kan na deze periode degres-
sief verleend worden. De berekeningsmodaliteiten zijn gecompliceerd. Daarom
wordt bij wijze van voorschot een forfaitaire vermindering van 21.000 BEF per
werknemer toegekend maar er moet een herberekening volgen in het begin van het
volgende jaar. Een twintigtal werkgevers maken gebruik van deze maatregel.

8.2.2. Tijdelijke collectieve vermindering van de arbeidstijd tijdens de economische crisis 
Deze maatregel wordt in 2009 genomen in het kader van de financiële crisis.
De werkgevers moeten op het niveau van de onderneming een collectieve arbeids-
overeenkomst afsluiten die een tijdelijke vermindering voorziet van de arbeidstijd
(VAT) met een kwart of een vijfde van de arbeidsduur. De werkgever moet zorgen
voor een looncompensatie voor de werknemers, die ten minste ¾ bedraagt van de
crisisvermindering voor de werkgever die goedgekeurd werd. De verminderingen
worden geïntegreerd in de doelgroepvermindering “vermindering van de arbeids-
duur” en forfaitaire bedragen G4 (600 EUR), G5 (750 EUR) en G6 (1.000 EUR) wor-
den ingevoerd. De technische toepassing ervan is dus heel eenvoudig aangezien
enkel bepaalde parameters aangepast moeten worden.

Het is tevens te danken aan deze ongecompliceerdheid dat de regering zeer snel
heeft kunnen reageren tijdens deze crisisperiode. De maatregel is tijdelijk, ze is van
kracht van 26 juni 2009 tot 30 juni 2010. De vermindering van de arbeidsduur kan
betrekking hebben op alle personeelsleden of op een bepaalde groep. Er wordt
beschouwd dat de werknemer die voltijds aangeworven werd, ook tijdens de tijde-
lijke vermindering van de arbeidsduur voltijds aan het werk is (36).

(35) KB van 24 februari 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de tewerkstellings-
akkoorden in toepassing van de artikelen 7, §2, 30, 33 van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering
van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (BS van 11
maart 1997). KB van 21 maart 1997 tot uitvoering van artikel 8 van het bovenvermelde KB van 24
februari (BS van 29 maart 1997). Deze vermindering heeft als kenmerk dat ze berekend wordt op
jaarbasis in functie van de prestaties die werkelijk geleverd worden en in afwachting van de bepaling
van het definitieve bedrag,. heeft de werkgever recht op een voorlopige vermindering van 21.000
BEF per kwartaal en per werknemer voor wie de arbeidsduur verminderd werd.
(36) Wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen in tijden van crisis (BS van 25 juni 2009), en
KB van 28 juni 2009 tot uitvoering van de wet van 19 juni 2009 houdende diverse bepalingen over
tewerkstelling in tijden van crisis (BS van 6 juli 2009).
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8.3. DE HERVERDELING VAN DE ARBEIDSDUUR MET COMPENSERENDE AANWERVING
Het principe bestaat erin arbeidstijd vrij te maken om personeel aan te werven.

8.3.1. De “5-3-3-operatie”
De herverdeling van de arbeidsduur werd voor de eerste keer op grote schaal toege-
past door de 5-3-3-operatie in de jaren tachtig. Er werd voorzien dat de arbeidsduur
met 5% zou verminderen, wat gecompenseerd zou worden door een bijkomende
aanwerving van 3% en een loonmatiging van 3%. Daarna waren er binnen de con-
text van de voortdurende crisis 3 indexsprongen op de lonen (1984, 1985 en 1986).
Aangezien het naleven ervan de voorwaarde was voor de toekenning van de ver-
hoogde Maribel, wordt deze maatregel in detail besproken in het volgende deel, dat
gewijd is aan de Maribel (deel 9).

Wat waren de gevolgen hiervan?
Wat de 3 indexsprongen betreft, zowel in de openbare als in de privésector werden
ze ingevoerd. De werkgevers uit de privésector moesten zich bij het storten van de
werkgeversbijdragen baseren op een verhoging van de lonen.
Wat de herverdeling van de arbeidsduur betreft, de loonmatiging en de bijkomende
compenserende aanwerving, werden de kmo’s geëvalueerd ter hoogte van de volle-
dige sector. Enkel de ondernemingen met minstens 50 werknemers waren verplicht
een cao af te sluiten die beantwoordde aan de criteria van deze operatie. De cao
moest goedgekeurd worden door het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid en
moest ook nageleefd worden. Dit vormt trouwens een voorwaarde om recht te heb-
ben op het verhoogde bedrag van de Maribel vermindering. De ondernemingen in
moeilijkheden of de ondernemingen die te lijden hadden van ongunstige economi-
sche omstandigheden waren hiervan vrijgesteld. De doelstellingen werden slechts
gedeeltelijk gerealiseerd en dit verschilt vooral van sector tot sector en van onderne-
ming tot onderneming. Anderzijds vond deze operatie plaats in een bijzonder moei-
lijke economische context en de stijging van de werkloosheid werd in ieder geval
gestabiliseerd.

8.3.2. Collectieve vermindering van de arbeidsduur
In 1994 werd aan de ondernemingen gevraagd om de beschikbare arbeidstijd te her-
verdelen over een groter aantal werknemers. Dit kon gebeuren op het niveau van de
paritaire comités of van de ondernemingen zelf (37).

(37) KB van 24 december 1993 tot uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ’s
lands concurrentievermogen (BS van 31 december 1993), gewijzigd door de wet van 30 maart 1994
houdende sociale bepalingen (BS van 31 maart 1994). Het bedrag van 25.000 BEF werd vanaf 1996
op 37.500 BEF gebracht. Wet van 22 december 1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het
meerjarenplan voor werkgelegenheid (BS van 30 december 1995). De kleine ondernemingen konden
toetredingsakten afsluiten.
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De werkwijzen die voorgesteld werden om arbeidstijd vrij te maken, waren de vol-
gende: vrijwillige deeltijdse arbeid, vermindering van de arbeidsduur, beperken van
de overuren, loopbaanonderbreking, deeltijds brugpensioen, werken in ploegver-
band, meer flexibele uurroosters, vierdagenweek. Een “ondernemingsplan” dat
goedgekeurd werd door de minister van tewerkstelling en arbeid gaf, indien het
nageleefd werd, recht op een forfaitaire vermindering van 25.000 BEF per kwartaal
en per nieuwe jobcreatie.

Daarenboven werden de loopbaanonderbrekingen aangemoedigd en was er een ver-
mindering voorzien van de werkgeversbijdragen in geval van vervanging (38). Dit
was tevens het geval voor de vervanging van deeltijds bruggepensioneerden (39).

Ook het openbaar ambt werd niet vergeten daar de wet van 10 april 1995 een vrij-
stelling van bepaalde werkgeversbijdragen toestaat voor de openbare diensten die
bepaalde werknemers aanwerven in het kader van de herverdeling van de arbeid.
De vervangers van de personeelsleden die ervoor kiezen om te werken volgens de
regeling van de vier vijfden en zo arbeidstijd vrijmaken, openen het recht op deze
vermindering (40). Deze maatregel wordt de “herverdeling van de arbeid in de
openbare sector” genoemd.

We citeren ook het plan-Vande Lanotte 2, een gecompliceerd plan met te veel admi-
nistratieve stappen, waarin niemand geïnteresseerd was en dat omgevormd werd
tot het plan-Vande Lanotte 3 (41). Dit laatste plan voorziet een vermindering van de

(38) Wet van 22 december1995 houdende maatregelen tot uitvoering van het meerjarenplan voor
werkgelegenheid (BS van 30 december 1995). Indien de vervanger voltijds aangeworven wordt,
bedraagt de vermindering van de werkgeversbijdragen voor het kwartaal van de aanwerving en de
volgende 4 kwartalen 25%. Indien de vervanger deeltijds aangenomen wordt, bedraagt de verminde-
ring van de werkgeversbijdragen voor het kwartaal van de aanwerving en voor de volgende 4 kwarta-
len 50% en 25% voor het 5e tot het 8ste kwartaal volgend op de aanwerving. Dit is zowel geldig voor
de vervangers van de werknemers in loopbaanonderbreking als deze die met halftijds brugpensioen
zijn.
(39) Idem voetnoot 38.
(40) Wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (BS van
20 april 1995).
(41) Wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van
het concurrentievermogen (BS van 1 augustus 1996). Het KB van 24 november 1997 houdende nade-
re voorwaarden met betrekking tot de invoering van de arbeidsherverdelende bijdragevermindering
in toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996 (BS van 9 december 1997) preciseert de
voorwaarden nodig om in aanmerking te komen voor deze vermindering waaraan een maximum van
20 ondernemingen met meer dan 50 werknemers beantwoorden die geen moeilijkheden ondervin-
den of die niet in herstructurering zijn maar aan de hand van een cao de 32-urenweek invoeren voor
minstens 20% van hun personeelsleden (plan-Vande Lanotte 2).
KB van 24 november 1997 houdende nadere voorwaarden met betrekking tot de invoering van de
arbeidsherverdelende bijdragevermindering in toepassing van artikel 7, § 2 van de wet van 26 juli 1996
zoals gewijzigd door de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgele-
genheid 1998 en houdende diverse bepalingen (BS van 1 april 1999). Dit legt nieuwe voorwaarden op
waaraan een maximum van 15 ondernemingen per kwartaal moeten beantwoorden die geen moeilijk-
heden ondervinden of die niet in herstructurering zijn maar die aan de hand van een cao een verminde-
ring invoeren van minstens 10% van de arbeidsduur voor minimum 20% van hun personeelsleden.
Hoofdstuk II van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en
kwaliteit van het leven (BS van 15 september 2001).
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arbeidstijd terwijl die arbeidstijd toch niet minder dan 32 uur per week mag bedra-
gen. Er mag een gedeeltelijke looncompensatie ingevoerd worden. Ook moet de
werkgever werknemers aanwerven om de vrijgemaakte tijd te compenseren. De
vermindering van de bijdragen loopt gedurende 7 jaar. Deze is degressief in de tijd
maar hangt ook af van het aantal uren dat de werknemer minder presteert. Ze
bedraagt 4.000 BEF per uur minder prestaties met een maximum van 24.000 BEF.
Voorts varieert de vermindering ook nog volgens het percentage uren dat gecom-
penseerd werd door aanwervingen. De berekeningen waren steeds uiterst gecom-
pliceerd. De RSZ moest gedurende verschillende dagen en zelfs verschillende
weken iemand inzetten om de berekeningen uit te voeren en een akkoord te berei-
ken met de werkgever of zijn mandataris. Vijf werkgevers hebben de vermindering
aangevraagd.

Anderzijds meende de Europese Commissie dat, bij de overgang van de arbeidstijd
van 37 uur naar 34 uur met gedeeltelijk behoud van het loon voor de werknemers
van een onderneming uit de staalindustrie, in dit geval de NV Cockeril Sambre, het
bedrag van de vermindering van de werkgeversbijdragen toegekend voor de creatie
van 150 jobs staatssteun vormde en de NV Cockeril Sambre heeft de geïnde 418 mil-
joen BEF moeten terugbetalen (42).

8.3.3. De vierdagenweek
Een onderneming gaat vooral omwille van organisatorische redenen over op de vier-
dagenweek. Het kan meer bepaald interessanter zijn om de machines langer te laten
draaien. De wetgeving die een vermindering van de bijdragen toekent, legt aan de
werkgever, in zijn ontwerp van overeenkomst dat voorgelegd moet worden aan de
minister van tewerkstelling en arbeid, de manier op waarop de invoering van de
vierdagenweek leidt tot de verlenging van de totale productietijd van de onderne-
ming en omvat wat de tewerkstelling betreft een verbintenis dat overgegaan zal
worden tot nieuwe aanwervingen (43). Twee werkgevers hebben de vermindering
aangevraagd.

8.4. DE ARBEIDSDUURVERMINDERING – PERIODE 19E EEUW TOT HEDEN
Aalst, 1890. Het is 5 uur. De deuren van de spinnerij gaan open. Mannen, vrouwen
en kinderen gaan het gebouw binnen en beginnen aan een zware dag van afmattend
werk aan de weefgetouwen, een dag die duurt tot 7 uur ’s avonds. Men leeft om te 

(42) Beslissing van de Europese Commissie van 15 november 2000; C (200)3563. Dit werd
beschouwd als een inbreuk op het EGKS-verdrag.
(43) Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen (BS van 1 april 1999). De wet van 10 augustus 2001 betreffende de ver-
zoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven (BS van 15 september 2001), vereist geen
bijkomende aanwervingen meer.
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werken en werkt om te overleven. En dat is alle dagen van de week zo, ook de zon-
dag. De weken tellen 70 uur. Voor een realistische weergave verwijzen we naar de
film “Daens” (44).

In de loop der jaren wordt er wat dit betreft stapsgewijs vooruitgang geboekt:
� 1903: zondagsrust;
� 1921: principe van 8 uren per dag en 48 uren per week;
� 1936: week van 40 uren en 6 dagen betaald verlof per jaar;
� 1946: jongeren van minder dan 18 jaar krijgen 12 dagen verlof;
� 1952: 2e week vakantie voor alle loontrekkenden;
� 1967: 3e week betaald verlof;
� 1975: 4e week betaald verlof;
� 1999: week van 39 uur;
� 2003: week van 38 uur zonder loonverlies.

Tijdens de periode van 1 juli 2002 tot 31 december 2002, werden de ondernemin-
gen ertoe aangemoedigd om de wekelijkse arbeidstijd reeds te verminderen tot 38
uur door een eenmalige vermindering van de socialezekerheidsbijdragen (45).
Momenteel presteren we 38 uur per week. Maar is het niet zo dat we soms zin heb-
ben om iets later naar ons werk te vertrekken om de files op de wegen en de over-
volle treinen te vermijden, om per week een halve dag verlof te hebben om ons met
ons gezin, onze hobby’s bezig te houden. Wie droomt er niet van een beetje meer
tijd voor zichzelf te hebben? Verminderen van de “dagelijkse sleur”. Een utopie? De
vraag is natuurlijk: zullen we hetzelfde loon krijgen? De meningen lopen uiteen. De
35-urenweek, die president François Mitterrand nauw aan het hart lag, werd in
Frankrijk in 2000 ingevoerd. Het was de bedoeling dat de levenskwaliteit zou verho-
gen en dat er daarenboven 700.000 jobs gecreëerd werden. Maar ook vandaag is de
discussie nog niet afgesloten. Is het niet zo dat de werknemers meer druk ondervin-
den, meer stress hebben, de ondernemingen hun concurrentiepositie behouden? In
Duitsland, in belangrijke sectoren zoals de metaalindustrie, is men ook overgegaan
tot de 35-urenweek maar gezien de delocalisaties moest men ten dele een stap ach-
teruit zetten. In feite wacht elk land tot de andere landen hetzelfde doen. Er gebeurt
dus niets of bijna niets.

In België is het zo dat sedert 2001 de werkgevers die opteren voor een verminde-
ring van de arbeidsduur tot onder de 38 uren per week, een vermindering krijgen
van de werkgeversbijdragen. Er zijn geen voorwaarden wat betreft bijkomende aan-
wervingen maar er wordt ook niet gegarandeerd dat de verloning gelijk zal blijven.
Deze vermindering moet het voorwerp uitmaken van een aanpassing van het

(44) Daens: film geproducet door Dirk Impens en Stijn Coninx, in 1994 in Hollywood genomineerd
als een van de beste buitenlandse films van het jaar.
(45) Hoofdstuk III van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid
en kwaliteit van het leven (BS van 15 september 2001).
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arbeidsreglement en minstens een categorie personeelsleden aangaan zoals de arbei-
ders, de bedienden of de nachtwakers, de werknemers ouder dan 45 … Daarenbo-
ven moet deze definitief zijn. De invoering van de vierdagenweek met of zonder
arbeidsduurvermindering maakt ook het voorwerp uit van bijdrageverminderingen.

8.4.1. Momenteel is de situatie als volgt
Er bestaat een doelgroepvermindering die cumuleerbaar is met de structurele ver-
mindering die bekendstaat onder de naam « Collectieve arbeidsduurvermindering en
vierdagenweek ». Een bedrag G1 of G2 wordt toegekend gedurende een korte of
een langere periode (46).
In 2005 werd de vermindering gevraagd voor gemiddeld 27.788 werknemers, voltijds
equivalenten, en een totaal bedrag van 48,743 miljoen EUR. In 2008 kelderde het aan-
tal werknemers tot 4.442 en het bedrag tot 7,364 miljoen EUR. Hieruit kan besloten
worden dat er van in het begin van de wetgeving ondernemingen waren die deelge-
nomen hebben aan het systeem maar dat er bijna geen nieuwe kandidaten zijn.

8.4.2. Een mogelijke oplossing: een vermindering van de prestaties van de oudere
werknemers?
Zou het, gezien het feit dat de maatregelen inzake collectieve arbeidsduurverminde-
ring met minstens een gedeeltelijk behoud van de verloning en die het concurren-
tievermogen van de ondernemingen niet in het gedrang brengen, slechts weinig
succes kenden, niet wenselijk zijn om de arbeidsduur te verminderen met bijdrage-
verminderingen in het vooruitzicht door gebruik te maken van objectievere criteria
zoals de leeftijd bijvoorbeeld?

Hieronder vindt u de suggestie:
De werknemers ouder dan 55 zouden op vrijwillige basis kunnen overgaan op een
uurrooster van 32 uren per week of minder. De vermindering van de arbeidsduur
zou ook kunnen gebeuren in de vorm van bijkomende verlofdagen.
De werkgever zou in aanmerking komen voor een vermindering G2 (400 EUR) of
G4 (600 EUR). Deze bijdrageverminderingen zouden het voor de oudere werkne-
mer mogelijk moeten maken om een deel van zijn loon te behouden dat anders ver-
loren zou zijn, waarbij de rest van de vermindering naar de werkgever zou gaan. De
werknemer zou het voltijdse statuut en het volledige pensioenrecht behouden.

(46) Hoofdstuk 7 van titel IV van de programmawet (I) van 24 december 2002 (BS van 31 december
2002) gewijzigd door de programmawet van 8 april 2003 (BS van 8 april 2003) en door de program-
mawet van 22 december 2003 (BS van 31 december 2003) en het uitvoeringsbesluit van 16 mei 2003
(BS van 6 juni 2003) gewijzigd door het uitvoeringsbesluit van de hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van titel
II van de programmawet van 22 december 2003 (BS van 3 februari 2004) betreffende de harmonise-
ring en vereenvoudiging inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen.
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De voordelen zijn als volgt:
� de levenskwaliteit van de oudere werknemer wordt verhoogd en de overgang

naar het pensioen verloopt geleidelijker;
� hij zal de neiging hebben om langer te blijven werken, er zullen socialezekerheids-

bijdragen gestort worden voor alle regelingen van de sociale zekerheid, met inbe-
grip van de pensioenregeling;

� daar de werknemer langer blijft werken, zal het pensioen later gestort worden en
in de toekomst komt dit ten goede aan de betaling van de pensioenen. Het bedrag
van de toegekende bijdrageverminderingen zal zeer snel gecompenseerd worden;

� dit zal het mogelijk maken om werkzoekenden te aanvaarden.

Dit is een systeem dat de levenskwaliteit zou verhogen zonder het concurrentiever-
mogen van de ondernemingen in het gedrang te brengen terwijl de financiering van
de pensioenen naar de toekomst toe ontlast wordt.
Momenteel bestaat er een equivalent maar dan zonder bijdragevermindering. Het
gaat om de verplichte vermindering van de arbeidsduur voor de oudere werknemers
in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (47).

8.5. BESLUIT
Wanneer de ondernemingen het hoofd moeten bieden aan moeilijkheden, wanneer
het orderboekje gedurende een bepaalde periode niet vol genoeg staat, wordt de
economische werkloosheid ingevoerd voor de arbeiders. Wat de bedienden betreft,
kan gebruik gemaakt worden van een tijdelijke vermindering van het arbeidsvolume
om ontslagen te vermijden.
Men bemerkt het nut van een verminderingssysteem waarbij het volstaat om bepaal-
de parameters te wijzigen om snel een wetgevende maatregel te concretiseren. De
vermindering dekt gedeeltelijk het loonverschil.
Wat de herverdeling van de arbeidsduur betreft, heeft men vooral de loopbaanon-
derbrekingen, het deeltijds werken en het brugpensioen aangemoedigd, die verge-
zeld gingen van verminderingen voor de bijkomende aanwervingen en de vervan-
gingen. De aansporing om op brugpensioen te gaan, vormt het minst negatieve
alternatief wanneer er overgegaan moet worden tot ontslagen of wanneer er jonge-
ren aangeworven worden, maar is wel zeer duur voor de sociale zekerheid en
brengt uiteindelijk nefaste gevolgen met zich mee inzake de betaling van de toekom-
stige pensioenen. Anderzijds wordt er ook meer en meer een beroep gedaan op de
flexibiliteit en op het telewerk.

(47) KB van 14 november 2002 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids-
overeenkomst van 28 februari 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gezondheidsinrichtin-
gen en –diensten betreffende de arbeidsduurvermindering in het kader van de eindeloopbaanproble-
matiek en bijkomende aanwerving (BS van 6 juni 2003. Artikel 2 “Vanaf 1 januari 2001 heeft het vol-
tijds personeel dat de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, het recht om zijn arbeidstijd te verminderen
tot 32 uren ... zij behouden het statuut van werknemer met een voltijdse arbeidsovereenkomst. Het
maandloon van de werknemer blijft onveranderd alsof de werknemer zijn arbeidsduur niet vermin-
derd zou hebben.”
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De pogingen tot arbeidsduurvermindering om de levenskwaliteit te verhogen, ken-
den slechts een zeer matig succes, of hadden zelfs geen enkel effect. Klaarblijkelijk
is het moeilijk om de kaap van de 38 uren te nemen. Men kan zich afvragen of het
gerechtvaardigd is dat werknemers die een gelijkaardige activiteit hebben maar bij
verschillende werkgevers prestaties leveren, volgens verschillende uurroosters moe-
ten werken, waarbij het ene rooster 38 uren en het andere 35 uren per week telt.
De werkgever die het aantal uren verlaagt, komt bovendien in aanmerking voor een
belangrijke en langdurige bijdragevermindering (48). Maar de vermindering van het
aantal arbeidsuren moet ook gebeuren zonder druk uit te oefenen op de personeels-
leden, zonder hen onder bijkomende stress te plaatsen want dat zou immers beteke-
nen dat de levenskwaliteit afneemt. De vraag die zich uiteindelijk stelt is die van een
harmonisering van de arbeidsduur en de lonen op Europees niveau en op wereldni-
veau waarbij delocalisaties vermeden worden. De kwestie is dus veelomvattend en
het betreft een breed maatschappelijk debat.

9. MARIBEL

9.1. DE EERSTE MAATREGELEN
Begin jaren tachtig beslist de Regering om de concurrentiepositie te verbeteren van
ondernemingen met een hoge tewerkstellingsgraad.
De wet van 29 juni 1981 (49) kent een vermindering van 6,17% van werkgeversbij-
dragen toe aan werkgevers uit de privésector voor handarbeiders ongeacht het
bedrag van hun bezoldiging (geen bovengrens). Bepaalde zogenaamde “rijke” secto-
ren kunnen deze steun niet genieten. Het gaat bijvoorbeeld om werkgevers van het
Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, voor het verzekeringswe-
zen, voor de banken, voor het gas- en elektriciteitsbedrijf (50).

Het gebrek aan inkomsten voor de RSZ wordt integraal gecompenseerd door een
storting van de Staat aan de RSZ. Dit gebeurt door de interventie van een speciaal
fonds. In 1982 ontvangen de privéondernemingen 27,1 miljard BEF steun
(671.791.452 EUR).

(48) Idem voetnoot 46.
(49) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werkne-
mers, artikel 35 en 36 (BS van 2 juli 1981).
(50) KB van 30 juni 1981 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding en tot uitvoering van sommi-
ge artikelen van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid
voor werknemers (BS van 2 juli 1981) – Erratum (BS van 10 juli 1981). Van deze maatregel worden de vol-
gende werkgevers uitgesloten: de werkgevers die ressorteren onder de paritaire comités van de petro-
leumnijverheid en -handel, voor de gezondheidsdiensten, voor het verzekeringswezen, voor de makelarij
en verzekeringsagentschappen, voor de maatschappijen voor hypothecaire leningen, sparen en kapitalisa-
tie, voor de wisselagenten, voor de banken, voor het gas- en elektriciteitsbedrijf.
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De maatregel die erin bestaat een subsidie voor de aanwerving van handarbeiders
aan te reiken, is het resultaat van een audit die de naam “Model for Analysis and
Rapid Investigation of Belgian Economy” (51) draagt, ook beter gekend onder de
aantrekkelijke naam Maribel. Deze audit werd aangevraagd om de meest pertinente
steun te bepalen die geboden kon worden aan de ondernemingen om hun concur-
rentiepositie te vergroten.

Vanaf 1983 wordt het percentage bijdrageverminderingen van 6,17% vervangen
door een forfaitair bedrag van 1.250 BEF (31 EUR). De kmo’s hebben recht op 4.250
BEF (105,35 EUR) per werknemer. De grote ondernemingen met minstens 50 werk-
nemers op 30 juni van het vorige jaar hebben ook recht op dit verhoogd bedrag op
voorwaarde dat zij bijkomende banen realiseren met inachtneming van een collec-
tieve arbeidsovereenkomst (cao) die voorziet in een arbeidstijdverkorting van 5% en
compenserende aanwervingen van 3% (52).
In de praktijk sturen deze werkgevers samen met hun kwartaalaangifte een attest
aan de RSZ waarmee zij op eer verklaren dat zij de cao naleven. De RSZ wordt ver-
volgens op de hoogte gebracht van de al dan niet naleving door de Inspectie van de
sociale wetten. Als er geen naleving is, dan vervangt de RSZ het verhoogd bedrag
door het gewone bedrag van 1.250 BEF.

Ondernemingen in moeilijkheden of die ongunstige economische omstandigheden
kennen, kunnen echter het bedrag van 4.250 BEF genieten. Dit geldt ook voor de
werkgevers uit de bouwsector, zowel bij kleine als bij grote ondernemingen.

In die tijd moest de werkgever de normale of verhoogde vermindering voor zijn
werknemers aanvragen. De controlediensten checkten de nauwkeurigheid van het
percentage prestaties en dit manueel want de arbeiders moesten minstens 51%
gepresteerd hebben in vergelijking met een voltijdse tewerkstelling.
Een werkgever die vergat de vermindering aan te vragen in zijn aangifte, ontving
niets. Hij had 3 jaar, verjaringstermijn, om een aanvraag in te dienen.

Thans, sedert de invoering van de DmfA in 2003, gebeurt de berekening van de
structurele vermindering automatisch en genereert desgevallend een “debet of cre-
dit” correctie voor de werkgever.

Deze steun aan de ondernemingen van de sector, toegekend onder de vorm van een
forfaitair bedrag, vertegenwoordigde in 1983 12,2 miljard BEF (309.866.906 EUR),
dus minder dan de helft van het bedrag van het vorige jaar.

(51) Maribel – Planbureau (1984).
(52) KB nr. 157 van 30 december 1982 en nr. 222 van 1 december 1983 tot wijziging van de wet van
29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid der werknemers (BS van 12
januari 1983 en 6 december 1983).
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9.2. DE MARIBEL-OPERATIE
Ingevolge de oorlog Iran/Irak in 1980 stopt Iran haar petroleumuitvoer. De prijs
voor een vat aardolie stijgt van 12 dollar in 1978 naar 32 dollar in 1980 (het equiva-
lent van 85 dollar op dit moment). Dit is de tweede petroleumshock.
De gevolgen zijn directer en zwaarder dan die van de eerste petroleumshock. De
economische heropleving die zich aankondigde, is tot stilstand gebracht. De econo-
mische en sociale crisis die volgt, treft de buurlanden, maar België is des te kwets-
baarder omdat haar economie grotendeels gebaseerd is op de export. Veel onderne-
mingen zijn uitgerust met verouderde productiemiddelen.
Het aantal werklozen stijgt van 294.000 in 1979 naar meer dan 500.000 in 1985. De
overheidsschuld explodeert van 1.957 miljard BEF in 1980, ofwel 56,1% van het
bruto nationaal product, naar 4.915 miljard BEF in 1985, ofwel 103,5% van het
bruto nationaal product.
Om alles nog erger te maken galoppeert de inflatie naar bijna 8% op jaarbasis.

In deze omstandigheden beschikt de Staat niet meer over de financiële vrijheid om
het hoofd te bieden aan de gevolgen van deze tweede petroleumshock.
De Regering neemt draconische maatregelen. In de eerste plaats beslist zij op 2
februari 1982, in samenspraak met de buurlanden, over te gaan tot een devaluatie
van 8,5% van haar munteenheid in vergelijking met de belangrijkste landen van de
Europese Gemeenschap, dit met het doel de concurrentiekracht van de onderne-
mingen te versterken. De volgende dag bevriest zij de prijzen van consumptiegoede-
ren opdat de bevolking haar koopkracht niet zou zien dalen.
De lonen worden per drie indexsprongen geblokkeerd: de zogenaamde tweede
loonmatiging. Dit wordt gekoppeld aan andere maatregelen (53).
De operatie 5,3,3 voorziet een arbeidstijdverkorting van 5%, een loonmatiging van
3% en een compenserende aanwerving van 3%.
De grote ondernemingen moeten collectieve arbeidsovereenkomsten afsluiten die
aan deze voorwaarden voldoen. Voor de kmo’s is het de tewerkstelling op het vlak
van de hele sector die verhoogd moet worden ten belope van 2,5%.
Concreet moeten de grote werkgevers bij de RSZ-aangifte een attest betreffende de
operatie Maribel en de loonmatiging voegen. Dit attest wordt gecontroleerd en al
dan niet goedgekeurd door de ondernemingsraad of de vakbondsdelegatie. Laatstge-
noemden geven een al dan niet gunstig advies.
Bij een niet-gunstig advies, als er geen cao wordt afgesloten of bij niet-naleving
ervan, vastgesteld door de Inspectie van de sociale wetten, heeft de werkgever
enkel recht op de Maribel van 1.250 BEF.

(53) KB nr. 181 van 30 december 1982 (BS van 18 januari 1983).
KB nr. 185 van 30 december 1982 (BS van 18 januari 1983).
KB nr. 278 van 31 maart 1984 houdende bepaalde maatregelen inzake loonmatiging met het oog op
de bevordering van de tewerkstelling, de vermindering van de openbare lasten en het financieel
evenwicht van de stelsels van sociale zekerheid (BS van 7 april 1984).
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Wat is de balans van de operatie-Maribel gekoppeld aan de loonmatiging en de
arbeidstijdverkorting?
De wetgeving voorzag 5% arbeidstijdverkorting. De verwezenlijking van dit doel is
een element van discussie en is variabel volgens de sectoren. De 3% compenserende
aanwerving was nodig. Ook daar is het moeilijk om te weten welk percentage
bereikt is. De indexsprongen van de lonen werden nageleefd.

Wat de naleving van de cao’s betreft, ondervond de Inspectie van de sociale wetten
in sommige gevallen moeilijkheden om na te gaan of de verplichtingen in de prak-
tijk werden nagekomen en de controles waren complex. 
Voor de kmo’s oordeelde de Regering dat globaal gezien de gevraagde inspanning
om de tewerkstelling te verhogen met 2,5% gerealiseerd was.

Deze radicale maatregelen maakten het in ieder geval in 1986 mogelijk om de infla-
tie terug te dringen van 8% naar 2,5%, om de groei van de overheidsschuld in te dij-
ken (106,2% van het bnp in 1986). Maar elke inwoner van het koninkrijk had nog
steeds een “overheidsschuld” van 540.000 BEF (13.386 EUR). De terugbetaling van
de schuld met de intresten creëerde onvermijdelijk een sneeuwbaleffect.
De opmars van de werkloosheid werd een halt toegeroepen en daalde lichtjes.
De ondernemingen zijn opnieuw concurrerend geworden. Er kan zeker gesteld
worden dat de operatie positief is geweest voor het herstel van het land. Maar de
bevolking heeft de buikriem moeten aanspannen.
Anderzijds voorzag, vóór deze loonmatiging van de jaren ‘84, ‘85 en ‘86, het besluit
nr. 180 van 30 december 1982 al dat er geen enkel nieuw loonvoordeel kon worden
toegekend aan de werknemers (54).

9.3. DE LOONMATIGING HEEFT VANDAAG NOG GEVOLGEN
Het principe van de loonmatiging is als volgt. Voor de inning van de socialezeker-
heidsbijdragen, bij elke blokkering van de lonen met een indexsprong van 2%,
betaalt de werkgever de patronale socialezekerheidsbijdragen alsof de lonen ver-
hoogd zouden worden met 2%. Deze operatie van ‘84 werd herhaald in ‘85 en ‘86
en hieruit volgt een verhoging van de werkgeversbijdragen van 7,48%. Dit is de
loonmatigingsbijdrage. Bovendien moeten de werkgevers het bedrag van de loon-
matiging storten in een tewerkstellingsfonds.

Bepaalde werknemers ontvangen hun vastgelegde lonen op forfaitaire wijze. Het
gaat om werknemers betaald met forfaits of met fooien, gehandicapten en taxi-
chauffeurs. Hun werkgevers waren geen loonmatigingsbijdrage verschuldigd, maar
de lonen waren geblokkeerd.

(54) KB nr. 180 van 30 december 1982 (BS van 18 januari 1983).
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Deze loonmatigingsbijdrage bestaat nu nog steeds en genereert administratieve log-
heid. Er moet een opsplitsing komen tussen de werkgevers die de loonmatiging op
de basisbijdragen, maar ook op andere bijkomende bijdragen al dan niet betalen: die
van 1,60% of 1,69% (oorspronkelijk de werkloosheidsbijdrage), de bijdragen FSO, … 
Er is was ook een impact op de bijdrageverminderingen aangezien de bijdragen
waarmee rekening moet worden gehouden voor een groot aantal procentuele ver-
minderingen van werkgeversbijdragen, verschillend zijn al naargelang er loonmati-
ging is of niet. Het loonmatigingspercentage van 7,48% varieert in functie van de
socialezekerheidstakken waaraan de werknemers zijn onderworpen, wat de moge-
lijkheden vermenigvuldigt.

9.4. UITBREIDING VAN MARIBEL
Na de maatregelen tot het behoud van de tewerkstelling, is er nu ruimte voor maat-
regelen ter bevordering van de werkgelegenheid. De werkgevers worden verzocht
cao’s af te sluiten die gelijkaardig zijn aan de vorige tot in 1988. De toekenning van
de verhoogde Maribel tot 4.250 BEF wordt steeds gelinkt aan de naleving van de
cao’s voor de werkgevers die minstens 50 werknemers tewerkstelden op 30 juni
1982 (55).

Pas vanaf 1993 wordt de toekenning van de verhoogde Maribel onvoorwaardelijk
wordt voor de grote ondernemingen (56). De bedragen worden in 1993 en 1994
verhoogd.
Eind jaren tachtig, na de drastische maatregelen zowel in België als op wereldvlak,
herstelt de economische groei zich.
België begint opnieuw haar schuld te verminderen. Begin 1990 verzwakt de con-
junctuur opnieuw. De Amerikaanse stuwende kracht die de wederopleving in Euro-
pa met zich had gebracht na de recessies die te wijten waren aan de twee petro-
leumshocks, verslapt. Duitsland en Japan zien hun industriële productie ineenstui-
ken. De Europese Unie belandt ook in een recessie.
Bovendien maakt het Europees Monetair Stelsel een crisis door. De wisselkoersen
tussen de landen zijn niet langer stabiel en de landen proberen, bijvoorbeeld door
een devaluatie van hun munt, hun concurrentiepositie te vergroten. Het is de reces-
sie van 1993. België verliest 50.000 jobs en probeert ook om haar concurrentieposi-
tie te verstevigen. Zij doet dit met name door de Maribel-steun te verhogen.

(55) KB nr. 497 van 31 december 1986 tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 (BS van 23 januari
1987).
(56) KB van 12 februari 1993 tot uitvoering van artikel 35, § 1, laatste lid, van de wet van 29 juni
1981 (BS van 9 maart 1993).
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Ons land gebruikt en “misbruikt” deze steun.
Het verhoogt immers markant op specifieke wijze het bedrag van de Maribel voor
ondernemingen die behoren tot sectoren die erg worden blootgesteld aan de inter-
nationale concurrentie. Zij zullen een Maribel bis en ter van 6.250 BEF toegekend
krijgen in plaats van 1.875 BEF. Het bedrag zal later oplopen tot 9.300 BEF (57).

In 1995 ziet de situatie per kwartaal en per werknemer er als volgt uit:

TABEL 5: SITUATIE VAN DE FORFAITAIRE VERMINDERING PER KWARTAAL EN PER HANDARBEIDER
IN 1995, BEDRAGEN IN BEF

De recessie van 1993 dooft uit. De regering beheerst haar schuld. Ook de Staat heeft
opnieuw de middelen om de financiële en concurrentiepositie van de ondernemin-
gen te verstevigen door maatregelen te nemen om het welzijn van de bevolking te
verbeteren. Anderzijds compenseert de Staat het bedrag dat werd uitgegeven voor
de Maribel door fiscale en parafiscale maatregelen (belasting op tabak, benzine…).
Maribel bis en ter worden afgeschaft in 1997 (58).

9.5. DE INTERNATIONALE MARIBEL EN EUROPA
Het is niet naar de zin van de Europese Commissie dat specifiek de ondernemingen
blootgesteld aan de internationale concurrentie werden bevoordeeld. Zij meent dat
het gaat om oneerlijke concurrentie en veroordeelt België tot de terugbetaling van
de Maribel die speciaal bestemd was voor de internationale concurrentie (59).

(57) KB van 14 juni 1993 en van 22 februari 1994 tot wijziging van het KB van 12 februari 1993 (BS
van 7 juli 1993 en van 18 maart 1994).
(58) KB van 17 april 1997 tot wijziging van artikel 35, § 1, van de wet van 29 juni 1981 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS van 30 april 1997), gewijzigd bij
KB van 18 juli 1997 (BS van 27 augustus 1997).
De speciale Maribel die wordt toegekend aan de ondernemignen die worden blootgesteld aan de
internationale concurrentie, eindigt in het 3e kwartaal.
(59) Beslissing 97/239/EG van 4 december 1996.
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Belgïë heeft zich verzet tegen deze beslissing maar het beroep wordt 3 jaar later ver-
worpen door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen in zijn arrest
van 17 juni 1999 (60).
De Staat heeft, in samenspraak met de Europese Commissie, maatregelen genomen
om deze steun bij de ondernemingen te recupereren.
Maar het recupereren van steun die werd toegekend van 1993 tot 1997 is niet een-
voudig. Allereerst moet de verjaringstermijn verlengd worden tot 8 jaar. De onder-
nemingen hadden hun belastingen betaald, waarbij zij rekening hielden met de ont-
vangst van deze steun. De bedragen hadden intresten opgeleverd. Anderzijds was er
geen sprake van om ondernemingen in moeilijkheden te brengen door het bedrag
van de Maribel in één keer te eisen.
De discussies met de Europese Gemeenschap om een pragmatische oplossing te vin-
den, waren lang en pijnlijk.

De terugbetaling van deze steun betrof “slechts” 758 werkgevers want de Europese
Commissie gaf toe dat door een overheid toegekende steun waarvan het maximum-
bedrag 100.000 ECU (4.033.990 BEF) bedraagt over een periode van drie jaar, geen
steun uitmaakt die indruist tegen het Verdrag van Rome (“de minimis” regel). Dit
heeft als gevolg dat in de praktijk, de ondernemingen die minder dan 50 arbeiders
tewerkgesteld hebben, onder het toepassingsgebied van de “de minimis” vielen en
niets moesten terugbetalen (61).
Zoals voordien toegelicht, waren de terugbetalingsmodaliteiten zeer ingewikkeld en
gespreid over de jaren, gaande van 2000 tot 2003.

Als kers op de taart, liet het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen het
daar niet bij en meende dat de mogelijkheid om het terugbetaalde bedrag in minde-
ring te brengen van zijn belastingaangifte, niet correct was en opnieuw steun uit-
maakte. De RSZ heeft de bedragen overgemaakt aan de FOD Financiën, die op haar
beurt de belastingen heeft gerecupereerd (62).

9.6. DE MARIBEL WORDT EEN BELANGRIJKE STRUCTURELE VERMINDERING
In de loop van de jaren zijn de bedragen van de Maribel sterk gestegen. De vermin-
dering schommelt tussen 5.000 BEF en 8.300 BEF in 1997. De Maribel is een structu-
rele vermindering geworden teneinde de financiële lasten van alle ondernemingen
te verminderen en de vermindering zal des te belangrijker worden omdat zij veel
werkkrachten tewerkstelt. De tabel hieronder beschrijft per kwartaal en per werk-
nemer, de bijdrageverminderingen die van kracht zijn op 1 juli 1997.

(60) Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap, zaak C-75/97.
(61) Artikel 103 van Hoofdstuk IV van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse
bepalingen (BS van 31 december 1999).
(62) KB van 3 oktober 2002 tot vaststelling van de inningsmodaliteiten en het bedrag van de adminis-
tratieve sancties in uitvoering van artikel 37bis, § 4, zesde en zevende lid, van de wet van 29 juni
1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers gewijzigd bij de
wet van 30 december 2001 en bij de wet van 2 augustus 2002 (BS van 16 oktober 2002).
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TABEL 6: VERMINDERINGEN VAN KRACHT OP 1 JULI 1997, PER KWARTAAL EN PER HANDARBEI-
DER, IN BEF

9.7. BESLUIT
De Maribel is altijd een steun geweest voor de ondernemingen die handarbeiders
tewerkstellen. Het doel bestaat erin op structurele wijze de financiële lasten van de
ondernemingen te verminderen. Indien, bij de creatie ervan, de berekening procen-
tueel is en op onvoorwaardelijke wijze wordt toegekend, dan neemt de Maribel zeer
snel de vorm aan van een forfaitair bedrag waarvan de hoogte afhangt van het al dan
niet creëren van jobs in de grote ondernemingen.

Dit instrument werd op excessieve wijze gebruikt om de concurrentiepositie van
België ten opzichte van het buitenland te verstevigen.
De Regering van die tijd zou verweten kunnen worden dat zij de Europese bepalingen
heeft genegeerd. Niettemin moet alles terug in de vroegere context gezien worden. In
1993, ingevolge de aftakeling van de Europese muntslang, en de recessie die hierop
volgde, neemt elk land maatregelen in zijn eigen belang. De Europese solidariteit is
vleugellam. Het is ook enkele jaren na de val van de Berlijnse Muur in 1989. De lan-
den uit het Oosten stellen zich open voor de westerse economie, maar de arbeids-
krachten zijn er zeer goedkoop. De westerse bedrijven hebben de neiging hun activi-
teiten te verhuizen naar deze landen. België is verre van het enige land dat door
“Europa” wordt veroordeeld voor onwettige steun op het vlak van de concurrentie.
In elk geval legt België nu in dit opzicht systematisch meer voorzichtigheid aan de
dag en vraagt in geval van twijfel het akkoord van de Europese Commissie.

De Maribel, bestemd voor de handarbeiders, wordt de vermindering waaraan de
Regering een steeds belangrijker budget spendeert. De toekenning ervan is niet lan-
ger onderworpen aan voorwaarden op het vlak van de onderneming en zal later uit-
gebreid worden tot de bedienden, waarbij deze zal samengevoegd worden met de
vermindering lage lonen. Dit is het onderwerp van de volgende twee delen.
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10. DE LAGE LONEN

10.1. HET BELANG VAN EEN PERMANENTE VERMINDERING VAN DE WERKGEVERS-
BIJDRAGEN VOOR DE LAGE LONEN
In de vorige delen hebben we vaak de nadruk gelegd op de lage lonen. Zo voorza-
gen bijvoorbeeld de KB’s nummers 498 en 495 dat de verminderingen van de werk-
geversbijdragen beperkt werden tot een bezoldigingsbedrag dat overeenstemt met
het gemiddeld gewaarborgd minimumloon. Het luik van de lage lonen vormt een
belangrijk onderdeel bij de structurele vermindering.

Dit zijn de voornaamste redenen:
� ongeschoolde personen zijn oververtegenwoordigd in de groep van de werklozen. Zij

hebben het moeilijker om technische evoluties bij te houden. Hun tewerkstelling in de
industrie wordt sterker bedreigd dan die van geschoolde werknemers, en ondernemin-
gen zijn expliciet op zoek naar geschoolde werknemers;

� de concurrentie van lageloonlanden is bijzonder scherp. Ook het risico op deloca-
lisatie is reëel;

� veel ongeschoolde werknemers hebben een lagere productiviteit. Desondanks is
het belangrijk om hen een degelijk loon te geven, dat beduidend hoger ligt dan de
werkloosheidsuitkeringen. Indien de productiviteit lager ligt dan de kosten voor
de onderneming, dan is een van de aangewezen oplossingen om een verlaging
van de sociale bijdragen mogelijk te maken;

� in termen van tewerkstellingsvolume zal eenzelfde vermindering van de sociale
bijdragen een grotere impact hebben op lage lonen dan op hoge lonen;

� een nog grotere verlichting van de last van de bijdragen met het oog op de tijdelij-
ke aanwerving van moeilijk inzetbare werklozen, riskeert te leiden tot een al even
tijdelijke tewerkstelling. Bovendien is het psychologisch niet aangenaam om zich
bij een werkgever aan te bieden met het etiket van “moeilijk inzetbare werkloze”
en om als dusdanig beschouwd te worden binnen de onderneming.

--------------------------------------------------------

Laten we een fictief voorbeeld nemen om deze redenen empirisch voor te stellen:

In dit fictieve voorbeeld gaan we uit van de hypothese:
- dat de werkgeversbijdragen overeenstemmen met een derde van de bezoldiging;
- dat een doelgroepvermindering 500 EUR bedraagt gedurende twee jaar;
- dat de vermindering lage lonen permanent is en 500 EUR per maand bedraagt;
- dat vier werknemers een productiviteit hebben die gelijk is aan 110% van de kosten
(loon en patronale bijdragen);
- dat Laurel en Hardy een productiviteit hebben die gelijk is aan 80% van de kosten.
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Een directeur neemt vijf laaggeschoolde werknemers aan, waaronder Laurel, die
trager werkt
Hij betaalt elk van zijn werknemers 1500 EUR per maand.

- Loon van elke werknemer: 1.500 EUR
- Patronale bijdragen: 500 EUR
- Kost voor elke werknemer: 2.000 EUR

- Vier werknemers hebben een productiviteit van 2.200 EUR (110% van de kosten)

- Laurel heeft een productiviteit van 1.600 EUR (80% van de kosten).

Eerste geval: geen bijdragevermindering
- Winst gegenereerd door elk van de vier werknemers: 200 EUR (2.200 – 2.000 = pro-
ductiviteit - kosten).
- Winst gegenereerd door de vier werknemers samen: 800 EUR (200 x 4).

- Laurel genereert een verlies van 400 EUR (1.600-2.000 = productiviteit – kosten).

- Totale winst voor de onderneming: 400 EUR (800 – 400).

De staat heeft in dit geval niets uitgegeven, maar de toekomst van Laurel is onzeker
aangezien hij riskeert ontslagen en opnieuw werkloos te worden met weinig vooruitzich-
ten op een andere betrekking, gezien zijn gebrek aan opleiding en lage productiviteit.

Tweede geval: doelgroepvermindering
Doelgroepvermindering: 500 EUR per maand gedurende twee jaar voor Laurel als
langdurig werkloze.

- Winst gegenereerd door elk van de vier werknemers: 200 EUR (2.200 – 2.000).
- Winst gegenereerd door de vier werknemers samen: 800 EUR (200 x 4).

- Winst gegenereerd door Laurel: 100 EUR (2.000 – 500 + 1.600 = kosten - verminde-
ring + productiviteit).

- Totale winst voor de onderneming: 900 EUR gedurende twee jaar.
De staat zal in dit geval gedurende twee jaar 500 EUR per maand uitgeven voor Laurel.
De onderneming verhoogt tijdelijk haar winst.
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Maar wat gebeurt er daarna? Ofwel slaagt Laurel erin om zijn productiviteit te verho-
gen en zal hij in dienst kunnen blijven, ofwel behoudt hij hetzelfde niveau van producti-
viteit en zal hij wellicht ontslagen worden. Aangezien hij laaggeschoold is en een lager
dan gemiddelde productiviteit heeft, zal hij in dat geval weinig mogelijkheden hebben
om uit de werkloosheid te blijven, en riskeert hij terug in de beginsituatie te belanden.

Derde geval: permanente vermindering lage lonen
De vermindering lage lonen bedraagt 500 EUR voor alle werknemers.

- Kost van elke werknemer: 1.500 EUR in plaats van 2.000 EUR (2.000 – 500 = oor-
spronkelijke kost-vermindering).

- Winst gegenereerd door elk van de vier werknemers: 700 EUR (2.200-1500 = pro-
ductiviteit- kosten).
- Winst gegenereerd door de vier werknemers samen: 2.800 EUR.
- Winst gegenereerd door Laurel: 100 EUR (1.600-1.500 = productiviteit-kosten).
- Totale winst voor de onderneming: 2.900 EUR.

De staat geeft in dit geval 5 x 500 = 2.500 EUR per maand uit.

Laurel kan zijn plaats behouden aangezien hij geen verlies genereert.
De onderneming maakt 2.500 EUR meer winst dan indien er geen vermindering was
geweest, wat haar toelaat om iemand anders aan te nemen, bijvoorbeeld in een ander
departement, of om de activiteiten uit te breiden.

Creatie of mogelijk behoud van tewerkstelling: twee tewerkstellingen van laagge-
schoolde werknemers, waaronder Laurel, voor wie de staat geen werkloosheidsuitke-
ring zal moeten betalen. Bovendien zullen deze twee werknemers geïntegreerd wor-
den in de samenleving, en zullen ze bijdragen en belastingen betalen.
De staat wint dus de kosten globaal terug.
Men zou hiertegen kunnen inbrengen dat de werkgever toch zoveel mogelijk winst zal
willen genereren en dus Laurel zal willen vervangen. Het is echter weinig waarschijnlijk
dat hij laaggeschoolde werknemers zal vinden met eenzelfde productiviteit als die van
zijn andere vier werknemers, aangezien nu net deze categorie van werknemers meer
personen telt met een lagere productiviteit.

Is deze situatie mogelijk met gemiddelde en hogere lonen?
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Een directeur neemt vijf geschoolde werknemers aan op bestuursniveau, waar-
onder Hardy, die een promotie krijgt.

Hij betaalt elk van zijn werknemers 4.500 EUR per maand.

- Loon van elk van de werknemers: 4.500 EUR per maand
- Patronale kosten: 1.500 EUR per maand
- Kosten voor elke werknemer: 6.000 EUR per maand

- Vier werknemers hebben een productiviteit van 6.600 EUR (110% van de kosten,
zoals de laaggeschoolde werknemers).
- Hardy heeft een productiviteit van 4.800 EUR (80% van de kost, zoals Laurel).

Eerste geval: geen bijdragevermindering
- Winst gegenereerd door elk van de vier werknemers: 600 EUR (6.600 – 6.000 = pro-
ductiviteit – kosten).
- Winst gegenereerd door de vier werknemers samen: 2.400 EUR (600 x 4).

- Hardy gegeneert een verlies van 1.200 EUR (4.800 – 6.000 = productiviteit – kosten).

- Totale winst voor de onderneming: 1.200 EUR (2.400 – 1.200).

De staat heeft in dit geval niets uitgegeven, maar de toekomst van Hardy’s job is in
gevaar.

Tweede geval: doelgroepvermindering
Niet mogelijk voor Hardy die geen langdurig werkloze is en evenmin behoort tot een
van de andere doelgroepen.

Derde geval: permanente vermindering van 500 EUR (zoals voor de laaggeschool-
de werknemers)
Dit lost de situatie van Hardy niet op: hij kost 5.500 EUR (6.000 – 500 = oorspronkelij-
ke kosten – vermindering).

Hardy genereert nog steeds een verlies van 700 EUR (4.800 – 5.500 = productiviteit –
kosten).

Opdat Hardy een winst van 100 EUR zou kunnen opleveren, net zoals Laurel, zou er
een vermindering van 1.300 EUR moeten zijn voor alle werknemers (6.000 – 4.700 =
oorspronkelijke kosten – vermindering). Hardy heeft een productiviteit van 4.800 EUR.
Om 100 EUR winst te kunnen genereren, zou de kost slechts 4.700 EUR mogen
bedragen (4.800 – 100 = productiviteit – winst).
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- Winst gegenereerd door elk van de vier werknemers: 1.900 EUR (6.600 – 4.700 =
productiviteit – kosten).
- Winst gegenereerd door de vier werknemers samen: 7.600 EUR.
- Winst gegenereerd door Hardy: 100 EUR (4.800 – 4.700 = productiviteit – kosten).
- Totale winst voor de onderneming: 7.700 EUR.

In dit geval geeft de staat 5 x 1.300 EUR = 6.500 EUR per maand uit, dit wil zeggen
een bijdragevermindering van bijna 87%.
Een dergelijke vermindering toestaan opdat Hardy een functie zou kunnen behouden waar-
voor hij niet geschikt is, zou het faillissement betekenen voor de sociale zekerheid!

En de toekomst voor Hardy? Hij kan in deze functie niet weerhouden worden. Hij kan
zijn opdracht niet aan. Bovendien zorgt hij waarschijnlijk voor een lagere productiviteit
bij de werknemers die hij aanstuurt. Maar aangezien hij geschoold is, kan hij een
betrekking vinden die beter bij hem past, of die minder competenties vereist en minder
betaald wordt. Indien hij toch werkloos zou zijn gedurende een aantal maanden, dan
zal de kost van de werkloosheidsvergoeding voor de staat beduidend lager liggen dan
de 6.500 EUR nodig om hem in zijn functie te behouden.
Natuurlijk maakt de onderneming grote winst maar er is ook geen sociale zekerheid
meer. Het systeem is niet langer leefbaar.

Hardy zal wellicht een plaats vinden die beter bij zijn niveau past, weliswaar met een
lager salaris. Ondanks het feit dat hij ontslagen werd zal hij, gezien zijn competenties,
werk vinden bij een andere werkgever. Dit zou niet mogelijk geweest zijn voor Laurel,
die zich onderaan de ladder bevindt.

------------------------------------

Dit alles is slechts relevant onder bepaalde voorwaarden:
� de markt moet voldoende betrekkingen aanbieden, in het bijzonder voor de categorie

van laaggeschoolde werknemers. Bij een veralgemeende situatie van ondertewerkstel-
ling zijn andere maatregelen onontbeerlijk, want zelfs in dit geval zijn de laagge-
schoolden benadeeld. Hun betrekking zal immers ingenomen worden door geschool-
de werknemers die een job willen aanvaarden waarvoor een lagere opleiding
gevraagd wordt. Dit is het substitutie-effect dat zich voordeed tijdens de crisis van
1929, waarbij ingenieurs beter scoorden op de examens om postbode te worden;

� er moet bovendien op toegezien worden dat de vermindering lage lonen maxi-
maal is voor een loon dat hoger ligt dan het gewaarborgd minimuminkomen.
Anders zal de werkgever niet geneigd zijn loonsverhogingen toe te kennen. Dit is
wat men “de valkuil van de lage lonen” noemt;
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� iedereen moet het “spel meespelen”. De persoon in kwestie moet op zoek gaan
naar een betrekking en de werkgever mag niet enkel uit zijn op overdreven winst-
bejag. Hij moet zich ervan bewust zijn dat hij een verlichting van de sociale lasten
geniet.

10.2. DE GETROFFEN MAATREGELEN
De vermindering lage lonen werd in 1994 ingevoerd. Het systeem van de verminde-
ring van de werkgeversbijdragen is onvoorwaardelijk voor werknemers die onder-
worpen zijn aan alle stelsels van de sociale zekerheid.
Het gaat om een degressieve vermindering die in trappen onderverdeeld is. Iedere
trap die verder afstaat van de lage lonen, vertegenwoordigt een verminderingsper-
centage dat lager is (63).
Het gaat om een vermindering die cumuleerbaar is met de Maribel op voorwaarde
dat globaal genomen de werkgeversbijdragen voor de werknemer niet overschreden
worden.

Deze vermindering werd met de tijd uitgebreid. Grafiek 6 is een weergave van de
laatste situatie in 1998.

In 1998 gaf het aantal van gemiddeld 800.137 werknemers, voltijds equivalenten,
recht op de vermindering, goed voor een bedrag van 15,10 miljard BEF. Bij wijze
van vergelijking wordt verwezen naar de Maribel-vermindering die in datzelfde jaar
betrekking had op 805.975 handarbeiders voor een bedrag van 26,34 miljard BEF.

De nadelen zijn hoofdzakelijk van praktische aard. De vermindering is immers traps-
gewijs opgebouwd en 1 enkele BEF minder kan dus de vermindering met 15% doen
dalen. Een tweede nadeel is dat de eindejaarspremie ervoor zorgt dat het gemiddel-
de van de kwartaalinkomens opgetrokken wordt. Ook de bezoldigingen uitbetaald
door derden (eindejaarspremies in de horeca, de uitzendsector, …) moeten gekend
zijn aangezien zij een onderdeel vormen van het loon. De dagen die in aanmerking
moeten worden genomen om het dag- of uurgemiddelde per kwartaal te berekenen,
zijn niet altijd duidelijk omschreven.
Laten we hierbij het voorbeeld aanhalen van de overbruggingsvergoedingen in de
transportsector (uitbetaald voor de uren waarin de chauffeur niet rijdt maar wel aan-
wezig is in zijn vrachtwagen of in de buurt ervan) die uitgesloten waren voor de
berekening van de kwartaalloonmassa, wat ervoor zorgde dat de gemiddelde bezol-
diging zich onder de loongrens bevond die recht gaf op een vermindering.

(63) KB van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van ‘s
lands concurrentievermogen (BS van 31 december 1993).
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In januari 2001 kwam er een akkoord tot stand tussen de Regering en bepaalde
werkgeversbonden uit de transportsector om de werkgevers die werknemers in
dienst hadden in het vijfdagenstelsel de mogelijkheid te bieden om een transactie af
te sluiten met de RSZ voor de periode van het 2de kwartaal 1994 tot het 2de kwar-
taal 1997, waarbij een financiële compensatie toegekend werd zonder dat alle bere-
keningen opnieuw moesten gebeuren. De formule was bijzonder complex maar
pragmatisch. Hierdoor konden heel wat rechtszaken voorkomen worden.

GRAFIEK 6: VERMINDERING LAGE LONEN 1998, BEDRAGEN IN BEF

10.3. BESLUIT
De vermindering van de werkgeversbijdragen die gericht is op de lage lonen, is een
maatregel die de werkgelegenheid stimuleert of die het mogelijk maakt haar op peil
te houden in ondernemingen met een hoge coëfficiënt aan handenarbeid. De nei-
ging om over te gaan tot delocalisatie is minder groot. Het gaat om een theoretisch
eenvoudige vermindering die aan weinig voorwaarden verbonden is en bijna auto-
matisch is. Tal van studies hebben aangetoond dat om werkgelegenheid te creëren,
het aangewezen is om het accent te leggen op de lage lonen (64). Het systeem
kende praktische nadelen. Het gaat om de belangrijkste vermindering samen met de
Maribel. De tijd was dus gekomen om een eenvoudiger systeem te bedenken dat
beide verminderingen samenvoegt. Hierover handelt het volgende deel.

(64) Pierrard, O., Pourquoi faut-il cibler la réduction du coût du travail sur les très bas salaires,
Regards économiques, september 2004, nummer 24. De lezer zal hierin ook tal van verwijzingen
naar Belgische en buitenlandse bibliografieën in terugvinden.
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11. DE VEREENVOUDIGING VAN DE VERMINDERINGEN, VERLEDEN, HEDEN EN MIS-
SCHIEN DE TOEKOMST

11.1. EERSTE ETAPPE: DE FUSIE VAN DE MARIBEL-VERMINDERING EN DE VERMINDE-
RING LAGE LONEN
In 1997 zijn de Maribel-vermindering en de vermindering lage lonen de belangrijkste
verminderingen. Maribel is een forfaitaire vermindering die wordt toegekend aan
handarbeiders die gedurende het kwartaal minstens 51% van de maximale arbeids-
duur hebben gepresteerd. De vermindering lage lonen geldt zowel voor de hand- als
voor de hoofdarbeiders en bestaat uit een trapsgewijze procentuele vermindering
van de bijdragen.
De toenmalige regering besloot om belangrijke bijkomende financiële middelen uit
te trekken voor de ondernemingen. De inspanning wordt over 6 jaar gespreid. Eerst
wordt er besloten dat de hoofdarbeiders ook van de Maribel kunnen genieten. Daar-
na biedt de mogelijkheid zich aan om tegemoet te komen aan de technische onge-
makken van de Maribel-vermindering en vermindering lage lonen en vooral om een
eerste vereenvoudiging door te voeren. De twee verminderingen worden samenge-
smolten tot wat men de structurele vermindering noemt (65).

De huidige toestand (cijfers 2008) vindt men in grafiek 7. Dit is de toestand voor de
meeste werknemers, die technisch gekend zijn als categorie 1 (profitsector).

GRAFIEK 7: STRUCTURELE VERMINDERING CATEGORIE 1 IN 2008, BEDRAGEN IN EUR

(65) Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en
houdende diverse bepalingen (BS van 1 april 1999).
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Voor de werknemers uit de social profit sector (categorie 2) wordt een andere bere-
kening gemaakt. Zij kunnen immers niet genieten van het basisforfait van 400 EUR
maar wel van de bijkomende vermindering voor zowel de lage als de hoge lonen.
Voor iedere werknemer die minstens 50% van een voltijdse betrekking presteert,
ontstaat wel het recht op de Sociale Maribel die op een andere wijze wordt toege-
kend en 365 EUR per rechtgevende werknemer bedraagt. In grafiek 8 wordt de toe-
stand op gebied van de structurele vermindering weergegeven, ter info wordt ook
een lijn meegegeven met het bedrag van de Sociale Maribel.

GRAFIEK 8: STRUCTURELE VERMINDERING CATEGORIE 2, BEDRAGEN IN EUR

Ook voor de werknemers uit de beschutte werkplaatsen (categorie 2) geldt een
aparte berekening. Deze kunnen genieten van een hogere forfaitaire vermindering
en bijkomend van de Sociale Maribel (voor de Sociale Maribel geldt een minimale
tewerkstellingsvoorwaarde van 33%). In grafiek 9 wordt de toestand op gebied van
de structurele vermindering weergegeven, ter info wordt ook een lijn meegegeven
met het bedrag van de Sociale Maribel. De hogere bedragen lijken gerechtvaardigd
door het feit dat deze personen zeer moeilijk een plaats vinden op de reguliere
arbeidsmarkt.
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GRAFIEK 9: STRUCTURELE VERMINDERING CATEGORIE 3, BEDRAGEN IN EUR

We kunnen vaststellen (in het algemeen) dat deze bedragen overeenstemmen met
deze van de Maribel, maar wel met een hoger bedrag. De trapsgewijze procentuele
vermindering lage lonen is vervangen door een forfaitair bedrag dat afneemt naarma-
te het loon hoger wordt. Hetzelfde geldt voor de hogere lonen, waarbij het bedrag
van de vermindering lineair stijgt in functie van het loon. Om dit te kunnen bereke-
nen is volgende formule nodig.

De formule is: Ps = R x µ x 1/ß.
Waarbij:
Ps het verminderingsbedrag is, 
R het basisbedrag voor de vermindering is
µ de prestatiebreuk
1/ß de compensatie is bij deeltijdse arbeid.

Door het toepassen van deze formule wordt, voor het bepalen van het uiteindelijk
verminderingsbedrag rekening gehouden met de effectief geleverde prestaties. Een
deeltijdse werknemer zal dus recht geven op een kleiner bedrag dan een voltijdse
werknemer, en dit in verhouding tot zijn prestaties.
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Verder wordt er ook rekening gehouden met de lage lonen en de hogere lonen en
gaat men het basisbedrag R als volgt berekenen:
R = 400,00 + 0,1620 x (5.870,71 – S) + 0,0600 x (W – 12.000,00);
waarbij 5.870,71 EUR de grens is tot waar de vermindering geldt voor lage lonen, en
12.000 EUR de grens is vanaf waar de vermindering geldt voor hogere lonen. S is het
refertekwartaalloon (= het loon bij voltijdse prestaties) en W is het effectieve brutoloon.

Voor een aantal sectoren, waarbij de eindejaarspremie wordt uitbetaald door een
fonds en dus niet door de werkgever, gaat men het loon verhogen met een factor
1,25 (of 1,15 in de uitzendsector) om op die manier een hoger referteloon te beko-
men. Dit gebeurt om discriminatie te voorkomen met de sectoren waarbij de einde-
jaarspremie door de werkgever zelf wordt uitbetaald. 

We kunnen nog opmerken dat, door het toepassen van deze formules, de deeltijdse
werknemers relatief iets meer vermindering genieten dan de voltijdse en dat presta-
ties vanaf 80% gelijkgesteld worden met voltijdse prestaties.

Als men deze formules ziet, kan men dan op het eerste gezicht spreken van een ver-
eenvoudiging Het antwoord hierop is ja, want een wiskundige formule is makkelijk
programmeerbaar. 
In de webtoepassing voor aangiften, via de portaalsite van de sociale zekerheid,
moet de werkgever enkel een vakje aanvinken, de berekening gebeurt voor hem.
Ook stelt de RSZ via dezelfde portaalsite een programma (macro) ter beschikking
om de vermindering te berekenen op basis van de loon- en arbeidstijdgegevens.
Eventuele doelgroepverminderingen (zie later) zijn ook geïntegreerd in het pro-
gramma. De werkgever kan dus op voorhand zijn “korting” berekenen (66).

11.1.1. De voordelen van de structurele vermindering
� een enkele vermindering integreert lage lonen en Maribel;
� de vermindering staat in verhouding tot de prestaties;
� de vermindering lage lonen doet zich voor in de vorm van een helling en verloopt

niet meer trapsgewijs;
� de berekening gebeurt volgens een objectieve formule en leidt niet meer tot

betwistingen. Na een inloopperiode zitten de werkgevers, hun mandatarissen en
de RSZ op dezelfde golflengte. De RSZ controleert de vermindering van zodra de
aangifte wordt binnengestuurd en brengt eventuele correcties aan, zowel in het
voordeel als het nadeel van de werkgever. Bij eventuele wijzigingen achteraf
wordt ook het bedrag onmiddellijk herberekend;

(66) Ter illustratie van het programma “Berekening van de Structurele en Geharmoniseerde Vermin-
deringen – DMFA”: zie website RSZ.
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� de vermindering is moduleerbaar. Het volstaat om enkele parameters te wijzigen
indien men het accent wil leggen op het basisforfait, de helling lage lonen, de hel-
ling hoge lonen,…het is dus niet nodig om nieuwe ingewikkelde wetgevende ini-
tiatieven te nemen, het volstaat om de formule te wijzigen;

� dezelfde modaliteiten worden toegepast voor de vermindering van persoonlijke
bijdragen voor lage lonen;

� bijkomend geldt dit systeem als basis voor de vereenvoudiging van de verminde-
ringen voor doelgroepen en voor bijzondere verminderingen zoals deze voor de
onthaalouders.

11.1.2. De ongemakken
Het bedrag van de bijdrageverminderingen mag het bedrag aan verschuldigde patro-
nale basisbijdragen (desgevallend verminderd met de Sociale Maribel, behalve voor
de beschutte werkplaatsen) niet overschrijden. Hoewel de structurele vermindering
enkel toepasbaar is voor werknemers die onderworpen zijn aan alle takken van de
sociale zekerheid, is er toch een verschil naargelang de werknemers onderworpen
zijn aan de loonmatigingsbijdrage (7,48%) of niet. In de praktijk zijn er dus twee
basisbijdragevoeten: 32,25% of 24,77%.

De werknemers die niet onderworpen zijn aan de loonmatigingsbijdrage zijn de
mindervalide werknemers in de beschutte werkplaatsen, de taxichauffeurs en de bij
fooien bezoldigde werknemers in de horeca. Voor de mindervalide werknemers
stelt het probleem zich niet, aangezien deze zijn opgenomen in een aparte catego-
rie, namelijk categorie 3.
Voor de andere twee categorieën zonder loonmatiging kan men stellen dat deze een
verhoogde bijdragevermindering kennen aangezien er een percentage van bijdragen
aan verminderde basis onderworpen is en er toch een volledige toepassing geldt van
de structurele vermindering.

11.2. TWEEDE ETAPPE: DE GROTE SCHOONMAAK BIJ DE DOELGROEPVERMINDERINGEN
Naast de structurele vermindering bestond een heel gamma van andere verminderin-
gen met telkens verschillende voorwaarden. Sommige verminderingen waren cumu-
leerbaar met andere, sommige niet … (zie deel 6). Niemand vond zijn weg nog in dit
administratief labyrint en in 2002 werd besloten om orde op zaken te stellen bij al
deze verminderingen. Wat volgde, was een studie van ongeveer 2 jaar met de socia-
le partners, de regering en de RSZ.

De volgende oplossing wordt gevonden: er komen 2 basisforfaits G1 en G2, waarbij
G1 gelijk is aan 1.000 EUR en G2 400 EUR. Deze bedragen worden proportioneel
toegekend, op dezelfde manier als de structurele vermindering. G1 of G2 wordt toe-
gekend in functie van het belang dat men aan de vermindering hecht en voor een
variabel aantal kwartalen.
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De verminderingen die voordien bestonden, worden gerationaliseerd en ingedeeld
in doelgroepen. De werkgever heeft recht op de structurele vermindering (met
inbegrip van de lagelonencomponent en de hogelonencomponent) en eventueel op
één doelgroepvermindering G1 of G2. Bovendien mag het totaal toegekende bedrag
aan vermindering het bedrag van de basispatronale bijdragen niet overschrijden.

De doelgroepen worden vermeld in tabel 7, samen met de structurele vermindering.
Het totaal toegekende bedrag en het aantal voltijdse equivalenten (VTE) zijn even-
eens opgenomen. De cijfers hebben betrekking op het jaar 2008.

TABEL 7: AARD VAN DE VERMINDERING: BEDRAGEN (IN EUR) EN BIJBEHORENDE VOLTIJDS EQUI-
VALENTE WERKNEMERS

In de grafieken 10 en 11 zijn dezelfde gegevens verwerkt maar op een andere
manier voorgesteld.
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Verminderingen Bedragen Aantal VTE 
structurele (inbegrepen lage en hoge lonen) 4.113.566.027,60 2.012.906,11 
doelgroepen  

oudere werknemers 302.653.759,35 253.092,19 
jongeren 175.976.771,88 174.813,46 
werkzoekenden (oud systeem) 3.350.074,03 1.012,21 
werkzoekenden (nieuw systeem) 165.885.514,31 45.523,14 
doorstroming 9.852.013,44 2.690,77 
sine 19.390.814,18 5.480,02 
herstructurering 6.259.179,18 1.563,66 
eerste aanwervingen 113.728.424,53 49.399,38 
arbeidsduurvermindering 7.362.280,66 4.442,19 



GRAFIEK 10: DOELGROEPEN- EN STRUCTURELE VERMINDERINGEN IN VTE, 2008

GRAFIEK 11: DOELGROEPEN- EN STRUCTURELE VERMINDERINGEN VOLGENS TOEGEKENDE
BEDRAGEN, 2008
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In de grafieken 12 en 13 wordt de verhouding tussen de verschillende doelgroep-
verminderingen weergegeven, dit zowel op gebied van voltijdse equivalenten als op
gebied van de toegekende bedragen.

GRAFIEK 12: DOELGROEPENVERMINDERINGEN, VERDELING VOLGENS VTE, 2008

GRAFIEK 13: DOELGROEPENVERMINDERINGEN, VERDELING VOLGENS TOEGEKENDE BEDRA-
GEN, 2008
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Bij de onderverdeling in VTE valt onmiddellijk het aandeel van de vermindering
voor oudere werknemers op en ook de vermindering voor jongeren. Bij de onder-
verdeling volgens de toegekende bedragen zijn het dezelfde verminderingen die een
groot aandeel hebben evenals de vermindering voor werkzoekenden.

Het gemiddeld toegekende bedrag op jaarbasis per VTE en per doelgroep wordt
getoond in grafiek 14.

GRAFIEK 14: BEDRAGEN IN EUR PER VTE PER JAAR

Wat opvalt, is dat aan de meest voorkomende verminderingen (oudere werknemers
en jongeren) een relatief beperkt bedrag per VTE wordt toegekend. Bij een aantal
beperkt voorkomende verminderingen (herstructurering, doorstroming en Sine) is
het bedrag veel hoger.

Voor de vermindering voor werkzoekenden worden door de werkloosheidsbureaus
werkkaarten afgeleverd. Op basis daarvan kan de werkgever nagaan op welke ver-
mindering hij recht heeft, het forfait G1 of G2 en het aantal kwartalen. De werkge-
ver heeft dus een juridische zekerheid op het moment van de aanwerving.
Deze gegevens worden door de RVA op elektronische wijze overgemaakt aan de
RSZ die deze gebruikt bij de controles bij het inzenden van de kwartaalaangifte door
de werkgever of zijn mandataris. Indien nodig worden er correcties toegepast.
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Overigens kan de werkgever of zijn mandataris diezelfde gegevens ook raadplegen
via een beveiligde toepassing, ECARO, op de portaalsite van de sociale zekerheid.
Voorwaarde is wel dat de werknemer reeds is aangeworven en dus voorkomt in het
elektronisch personeelsbestand.

11.3. ETAPPE DIE MOMENTEEL GEREDEN WORDT: HARMONISERING VAN DE BIJDRAGE-
VERMINDERINGEN (BIS)
Binnen bepaalde doelgroepen, en meer bepaald de werkzoekenden, zijn er een heel
aantal verschillende categorieën (zie deel 6). Voor deze groep gaat het vooral over
werknemers met lage lonen. Aan de andere kant bestaat er, naast het systeem van
bijdrageverminderingen, ook een ander systeem waarbij de RVA een deel van het
nettoloon betaalt, wat men de activering van de werkloosheidsuitkeringen noemt.
Het basisidee is om het budget dat toegekend is aan deze doelgroep, over te hevelen
naar de structurele vermindering door aan de ene kant het basisforfait te verhogen
maar ook door het luik lage lonen te versterken.
Dit vraagt enkel een aanpassing van de parameters en dus in principe een relatief simpele
aanpassing van de regelgeving. Wel is het advies van de sociale partners nodig.

11.4. MOGELIJKHEDEN VOOR DE TOEKOMST
Een mogelijke piste zou zijn om het forfait van de structurele vermindering af te
schaffen en de basispatronale bijdragen te verlagen tot onder de psychologische
grens van 30%. Tot een nog te bepalen grens dient wel nog een vermindering voor
lage lonen te worden toegepast, bijvoorbeeld op dezelfde manier als de huidige
lagelonencomponent van de structurele vermindering

In grafiek 15 is ervan uitgegaan dat de basispatronale bijdragen verlaagd worden tot
27,5% en dat de grens voor de lage lonen op 8.500 EUR wordt gelegd. Voor de bere-
kening van de lage lonen werden de huidige paramaters behouden (met uitzonde-
ring van het grensbedrag). Het spreekt voor zich dat alles hier nog moduleerbaar is.
Met de verlaging tot 27,5% bekomt men een vermindering van 400 EUR bij een
kwartaalloon van 8.500 EUR.
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GRAFIEK 15: SAMENVOEGING LAGE LONEN STRUCTURELE EN PROCENTUELE VERMINDERING
TOT 27,5%, BEDRAGEN IN EUR

Tot de grens van 8.500 EUR stemt het verminderingsbedrag overeen met lijn 1,
vanaf 8.500 EUR dient lijn 2 in aanmerking te worden genomen. Ter vergelijking is
ook nog de huidige structurele vermindering vermeld vanaf 8.500 EUR (lijn 1 vanaf
dit punt).

De helling van lijn 2 is lichtjes kleiner dan deze van de huidige hoge lonen. Bij zeer
hoge lonen zullen de lijnen elkaar snijden.

De vereenvoudiging in dit voorstel zit in het feit dat men vanaf de lagelonengrens
geen formule meer nodig heeft voor de berekening van de vermindering, deze zit
immers geïntegreerd in de bijdragevoet.

12. DE SPECIFIEKE VERMINDERINGEN

12.1. DE SOCIALE MARIBEL

12.1.1. Principe
De Sociale Maribel heeft het daglicht gezien in 1997 (67). Na een chaotische startfa-
se nam deze haar huidige vorm aan in 2003 (68). Het gaat om een volledig origineel

(67) KB van 5 februari 1997 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerk-
stelling in de non-profitsector, aan de sectorale fondsen van de privé non-profitsector. (BS van 27
februari 1997). Dit besluit werd vervolledigd of gewijzigd door 17 andere besluiten.
(68) Het KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerk-
stelling in de non-profitsector (BS van 22 augustus 2002) legt de uitvoeringsmodaliteiten vast van het
Maribelsysteem vanaf 1 januari 2003.572
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systeem van bijdrageverminderingen omdat de vermindering niet rechtstreeks aan
de werkgever wordt toegekend, maar het bedrag ervan wordt gestort aan de “Fond-
sen Sociale Maribel”, die erop toezien nieuwe jobs in de non-profitsector te financie-
ren en te creëren. Het is een zelfvoedend systeem aangezien de aanwerving van
nieuwe werknemers een nieuwe bijdragevermindering met zich meebrengt die aan
de Fondsen wordt gestort en aldus dient om nieuwe jobs te creëren. Er is een
sneeuwbaleffect.

In de non-profitsector heerst geen concurrentie zoals in de bedrijven die een econo-
mische activiteit hebben, maar deze sector is daarom niet minder belangrijk. Hij
draagt bij tot de levenskwaliteit.
Een verhoging van de tewerkstelling maakt het ook mogelijk om de intensiteit en de
kwaliteit van de verzorging te verbeteren en van de hulpverlening aan patiënten,
bejaarden, kinderopvang ... Bovendien wil deze maatregel de werkdruk van het per-
soneel verminderen.
De betrokken werkgevers komen immers hoofdzakelijk uit de verzorgingsinstellin-
gen, de gezins- en bejaardenhulp, de rusthuizen, de beschutte werkplaatsen, alsook
de socio-culturele sector (69).

12.1.2. Werking van het systeem
Bij de creatie van de Sociale Maribel had de werkgever onmiddellijk recht op de ver-
mindering, op voorwaarde dat hij een collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
naleeft, die wordt goedgekeurd door het Ministerie van tewerkstelling en arbeid.
Gegeven het groot aantal werkgevers, kregen zowel de RSZ, Tewerkstelling en
Arbeid als de werkgevers te maken met twee grote problemen. Allereerst viel een
werkgever onder het toepassingsgebied of niet? Het KB van 1997 verwees naar de
uitoefening van de hoofdactiviteit in een of meer activiteiten betreffende de gezond-
heid, de sociale of culturele actie. In de praktijk bleek dat het niet altijd gemakkelijk
was om te bepalen of een werkgever al dan niet aan deze voorwaarden beantwoord-
de. Bovendien was het nazicht van de naleving van de individuele cao’s met terug-
betaling van de verminderingen aan de RSZ in geval van niet-naleving zeer zwaar.
Om deze twee redenen was de situatie uiterst ingewikkeld geworden.

(69) KB van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling
in de non-profitsector (BS van 22 augustus 2002). Voor het toepassingsgebied gaat het om werkgevers
die ressorteren onder de volgende paritaire comités: Paritair comité voor de dienst voor gezins- en
bejaardenhulp (318); Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en huisvestings-
diensten (319); Paritair comité voor de beschutte werkplaatsen, Paritair comité voor de socio-culturele
sector (329); Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (330), met uitzondering van
de werkgevers die ressorteren onder het paritair subcomité voor de tandprothese. Bij deze werkgevers
voegen zich enkele openbare diensten en werkgevers die afhangen van de RSZPPO.

573

DE VERMINDERINGEN VAN SOCIALE BIJDRAGEN IN HET WERKNEMERSSTELSEL ...



Dit systeem waarbij een individuele vermindering wordt toegekend aan de werkge-
ver werd volledig herzien in 2002. Thans is het nog steeds van toepassing (70).
Het toebehoren aan een paritair comité of subcomité bepaalt of de werkgever al dan
niet onder het toepassingsgebied valt (71). De werkgever ontvangt de vermindering
niet meer rechtstreeks, het bedrag ervan wordt gestort in een Sectoraal Fonds.
In de praktijk ontvangen de werkgevers van de non-profitsector van de structurele
vermindering slechts de delen overeenstemmend met de lage en met de hoge lonen.
Zij hebben geen recht op een forfait. Zij maken deel uit van de structurele vermin-
dering, categorie 2.
In de plaats wordt er een forfait van 365 EUR berekend per werknemer en geïnd
door de RSZ om het bedrag vast te leggen van de stortingen aan de “Sectorale Fond-
sen” die belast zijn met de toekenning van de subsidies aan de werkgevers teneinde
nieuwe jobs te creëren.
Er wordt rekening gehouden met een bedrag van 365 EUR voor elke werknemer die
onderworpen is aan het geheel van alle takken en die minstens halftijdse prestaties
geleverd heeft in het betrokken kwartaal. Deze vermindering heeft prioriteit. Dit wil
zeggen dat als de werkgever andere verminderingen vraagt, er prioritair rekening
wordt gehouden met de Sociale Maribel om ervoor te zorgen dat de werkgeversbij-
dragen voor deze werknemer niet overschreden worden.
Wij merken op dat sedert 2009, een Fiscale Maribel eveneens de middelen verhoogt
waarover de Sectorale Fondsen beschikken (72).

12.1.3. De beschutte werkplaatsen
Voor wat betreft de structurele vermindering maken deze deel van uit van categorie
3. Grafiek 9 van deel 11 illustreert de toegekende bedragen.
De werkgever heeft rechtstreeks recht op een forfaitair bedrag van 471 EUR. Boven-
dien wordt de Sociale Maribel van 365 EUR nog berekend voor de werknemers die
33% per kwartaal presteren. Oorspronkelijk kon de werkgever per werknemer het
plafond van basiswerkgeversbijdragen overschrijden, maar niet op het vlak van de
onderneming. Dit had als gevolg dat de RSZ alles manueel moest herberekenen. Dit
is de enige keer dat negatieve bijdragen per werknemer werden toegestaan, wat een
nachtmerrie bleek te zijn voor de werkgevers en de controlediensten van de RSZ.
De toestemming voor overschrijding werd opgegeven en thans is de situatie als
volgt: in afwijking van de andere werkgevers van de non-profitsector, dient er voor
de werknemers van de beschutte werkplaatsen geen rekening te worden gehouden

(70) Idem voetnoot 68.
(71) Idem voetnoot 69.
(72) Sedert de economische herstelwet van 27 maart 2009 (BS van 7 april 2009), genieten de werkge-
vers uit de commerciële privésector en non-profitsector een vrijstelling van de storting van de
bedrijfsvoorheffing (die op 1 juni werd vastgelegd op 0.75%). Een groot gedeelte van deze vrijstelling
wordt sinds kort onder elkaar verdeeld binnen de Maribel Fondsen voor de ondernemingen uit de
non-profitsector.
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met dit forfaitair bedrag om het bedrag van de werkgeversbijdrage te bepalen dat
beschikbaar is voor de andere verminderingen. Het probleem werd dus zeer een-
voudig opgelost.

12.1.4. Besluit
De toekenning van een bijdragevermindering die bestemd is om de concurrentie-
positie van de ondernemingen met economische finaliteit te verbeteren, wordt voor
de non-profitsector vervangen door de Sociale Maribel, een vermindering die onder-
ling verdeeld wordt op het vlak van de sectoren en gebruikt wordt bij de creatie van
jobs. Er zijn jaren nodig geweest om tot het huidige systeem te komen, dat zeer
ingenieus is en tamelijk goed functioneert, zelfs als een zekere vereenvoudiging
wenselijk zou zijn, met name op het niveau van bepaalde stromen.

12.2. DE VERMINDERINGEN VAN PERSOONLIJKE SOCIALEZEKERHEIDSBIJDRAGEN

12.2.1. De basisvermindering
Het doel van deze vermindering bestaat erin de koopkracht van de werknemers met
een klein inkomen te verhogen. Deze vermindering wordt “Werkbonus” genoemd.

Het verschil tussen het arbeidsinkomen en de werkloosheidsuitkeringen wordt gro-
ter, wat de werklozen ertoe aanzet een job te zoeken. In feite worden er twee soor-
ten maatregelen genomen om de kloof tussen inkomen en werkloosheidsuitkerin-
gen te vergroten: fiscale maatregelen, bijvoorbeeld door de forfaitaire beroepskos-
ten voor de lage lonen te verhogen. Anderzijds is er een vermindering van de per-
soonlijke bijdragen op het brutoloon, dus vóór belasting. Feitelijk vullen de fiscale
en sociale maatregelen elkaar aan.

De persoonlijke sociale bijdragen bedragen over het algemeen 13,07 procent van de
brutobezoldiging.
De vermindering die in 2000 werd ingevoerd, is maandelijks en degressief in functie
van de toename van de bezoldiging (73). Het is de werkgever die deze berekent
door het bedrag dat hij bij de werknemer met een laag loon inhoudt, te verminde-
ren. Het principe van de vermindering is hetzelfde als voor de vermindering van
werkgeversbijdragen lage lonen. Voor een gewaarborgd gemiddeld minimuminko-
men is de vermindering van bijdragen bijna volledig (74).

(73) Wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermin-
dering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen (BS van
26 januari 2000). KB van 17 januari 2000 tot uitvoering van artikel 2 van de wet van 20 december
1999 (BS van 28 januari 2000).
(74) De werknemer of de werkgever kan deze verminderingen berekenen via het programma “Ver-
mindering van persoonlijke bijdragen” op de website van de RSZ, door zijn hoedanigheid van arbei-
der of bediende, zijn brutomaandloon en zijn prestaties in te vullen.
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Deze vermindering geldt in de privésector en voor de contractuelen van de openba-
re diensten. Het gaat om een belangrijke vermindering en in 2008 hebben gemid-
deld zo’n 1,046 miljoen werknemers hiervan geprofiteerd voor een totaalbedrag van
698,9 miljoen EUR.

12.2.2. Vermindering bij wedertewerkstelling van een persoon die het slachtoffer is
geworden van een herstructurering
Het is de bedoeling van deze vermindering van persoonlijke bijdragen, die in wer-
king trad in 2004, om de wedertewerkstelling te stimuleren van personen die ontsla-
gen werden in het kader van een herstructurering. Als zij opnieuw een job vinden,
maakt dit het mogelijk om een hoger nettomaandsalaris te bekomen, zonder verho-
ging van het brutoloon (75).
De werknemer die wordt ontslagen in het kader van een herstructurering schrijft
zich in bij een tewerkstellingscel die hiertoe in het leven werd geroepen en ont-
vangt een “Verminderingskaart herstructureringen”.

Het bedrag van de vermindering van persoonlijke bijdragen is forfaitair, wordt in minde-
ring gebracht van de persoonlijke bijdragen door de werkgever die de werknemer aan-
werft en de vermindering geldt voor maximum 3 kwartalen. Deze wordt enkel toege-
kend als de bezoldiging lager is dan een bovengrens die leeftijdsgebonden is.
Noteer dat werkgevers die, door tussenkomst van een tewerkstellingscel, werkne-
mers aanwerven die ontslagen werden in het kader van een herstructurering, een
vermindering G2 (400 EUR) genieten voor maximum 3 kwartalen.
De RVA maakt aan de RSZ de gegevens betreffende de verminderingskaarten her-
structureringen over.

(75) Het refertemaandloon moet lager zijn dan het loonplafond: thans 4.000 EUR als de werknemer
minstens 30 jaar is op het moment van de aanwerving, en 1.956,90 EUR als de werknemer jonger is
dan 30 en hij wordt aangeworven bij een nieuwe werkgever tijdens de geldigheidsperiode van een
« verminderingskaart herstructureringen » die wordt uitgereikt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzie-
ning. Het forfaitaire bedrag bedraagt 133,33 EUR per maand en wordt op 144,00 EUR gebracht voor
handarbeiders en eventueel verminderd naar rato van de maandelijkse prestaties van de werknemer.
De artikelen 25 en 26 van de Programmawet van 22 december 2003 (BS van 31 december 2003) voe-
gen in titel IV, hoofdstuk 7, deel 3 van de programmawet (I) van 24 december 2002, een nieuwe
doelgroepenvermindering in, genaamd “Herstructurering”. Het KB van 16 juli 2004 tot bevordering
van de tewerkstelling van werknemers ontslagen in het kader van herstructureringen (BS van 6
augustus 2004) preciseert de uitvoeringsmodaliteiten.
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12.3. DE DIENSTBODEN OF HUISBEDIENDEN
Sedert 1987 hebben de natuurlijke personen die hun 1ste dienstbode aanwerven die
ofwel werkloos is sedert minstens 6 maand, ofwel de toekenning geniet van een
bestaansminimum, recht op vrijstelling van patronale socialezekerheidsbijdragen.
Enkel de jaarlijkse vakantie moet dus nog betaald worden (76).

Deze zeer interessante vermindering wil fraude vermijden en diegenen die dienstbo-
den aanwerven, aanmoedigen om deze aan te geven bij de RSZ. Deze vermindering
die nog steeds actueel is, is geen succesverhaal. In het eerste kwartaal 2008 werd de
vermindering slechts aangevraagd voor 49,2 dienstboden – voltijdse equivalenten.

Het doel werd dus zeker niet bereikt. Het begrip “dienstbode” en de onderwer-
pingsvoorwaarden ervan verklaren in dit geval deels het lage aantal aangiften van
dienstboden bij de RSZ en het administratieve complexe karakter. Om onderwor-
pen te worden moet dit personeel ofwel meer dan vier uur per dag bij dezelfde
werkgever werken ofwel meer dan 24 uren per week bij meerdere werkgevers.
Zodra er overschrijding is van de vier uren bij een werkgever, moet de aangifte uit-
gevoerd worden door de andere werkgevers.

Heden doen veel personen eerder een beroep op de dienstencheques.

12.4. DE TEWERKSTELLING VAN KANSARME JONGEREN
Sedert 1987 hebben de verenigingen zonder winstoogmerk die kansarme jongeren
tewerkstellen die buiten het arbeidscircuit en de samenleving vallen, recht op een
bijna volledige vrijstelling van de patronale bijdragen.
Het gaat erom jongeren tussen 18 en 30 jaar door werk opnieuw te integreren in de
samenleving. De vrijstelling van de bijdragen is bijna volledig en thans wordt zij in
de Dmfa ambtshalve opgenomen in de te betalen bijdragevoeten.
Deze vermindering heeft een hoofdzakelijk sociaal karakter. De aangeworven jongeren
stonden meestal buiten de samenleving (ex-gedetineerden, drugsverslaafden, delinquen-
ten, verstoten door hun familie …) en zij moeten geholpen worden bij het terugvinden
van de vaardigheden die nodig zijn voor de uitoefening van een beroep (77).

(76) KB nr. 483 van 22 december 1986 tot vermindering van de socialezekerheidsbijdragen van de
werkgevers bij de indienstneming van dienstboden (BS van 15 januari 1987). De vervanger van een
dienstbode die wordt aangeworven binnen de 3 maanden volgend op het einde van het contract van
de persoon die vervangen wordt, geeft ook recht op de vermindering.
Wet van 7 november 1987 waarbij voorlopige kredieten worden geopend voor de begrotingsjaren
1987 en 1988 en houdende financiële en diverse bepalingen (BS van 17 november 1987).
Onder huisbediende wordt verstaan: elke eerste nieuwe bediende die wordt aangeworven om hand-
arbeid of intellectuele arbeid te verrichten binnen het domein, binnen of buiten het huis, voor de
privébehoeften van de werkgever of zijn familie.
(77) KB nr. 499 van 31 december 1986 tot regeling van de sociale zekerheid van sommige kansarme
jongeren (BS van 23 januari 1987). KB van 9 juli 1987 tot uitvoering van het KB nr. 499 (BS van 23
juli 1987).
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12.5. DE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN
Vanaf 1989 genieten vele openbare diensten en administraties alsook de vzw’s met een
sociaal, cultureel en humanitair doel die de toestemming hebben ontvangen om de
gesubsidieerde contractuelen aan te werven, van de FOD Werkgelegenheid of van de
gemeenschaps- of gewestminister, een vermindering van de werkgeversbijdragen.
Deze vermindering wordt toegekend tijdens de hele tewerkstellingsduur van de
contractueel.
De aangeworven contractuelen moeten werklozen of gelijkgestelden zijn (78).

Er is een dubbele doelstelling: de werkloosheid verminderen met behulp van een
financiële steunmaatregel aan de werkgever die niet-tewerkgestelde werkzoekenden
aanwerft of werknemers die werden tewerkgesteld in het kader van een opslor-
pingsplan voor de werkloosheid, bijvoorbeeld als ex-DAC (derde arbeidscircuit). De
aangeworven werknemers hebben op die manier de mogelijkheid om bijkomende
bekwaamheden te verwerven.
Anderzijds kunnen de betrokken werkgevers beter inspelen op de collectieve
behoeften in de sectoren van openbaar of sociaal nut of van cultureel belang of het
hoofd bieden aan een tijdelijke behoefte aan personeel.
De werkgevers ontvangen dus, behalve een financiële tussenkomst om gesubsi-
dieerd contractueel personeel aan te werven, een bijna volledige vrijstelling van de
patronale socialezekerheidsbijdragen.
De vermindering wordt rechtstreeks geïntegreerd in de bijdragevoeten die de werk-
gever moet betalen in zijn kwartaalaangifte.

(78) Programmawet van 31 december 1988 (BS van 5 januari 1989).
Kunnen beschouwd worden als werkgever: de administratie en andere diensten van de Staat, de
openbare instellingen die onder zijn gezag, zijn controle of zijn toezicht vallen, met inbegrip van de
openbare instellingen van sociale zekerheid, de administraties en diensten van de Gemeenschappen
en de openbare instellingen die eronder ressorteren, de administraties en diensten van de Gewesten
en de openbare instellingen die eronder ressorteren, de administraties en diensten van de Gemeen-
schappelijke Gemeenschapscommissie en de openbare instellingen die eronder ressorteren, de
instellingen voor onderwijs die door de Gemeenschappen wordt georganiseerd, erkend of gesubsi-
dieerd, de diensten van de Nederlandse en de Franse Gemeenschapscommissies van het Brusselse
Hoofdstedelijk Gewest.
Worden gelijkgesteld met openbare besturen: de instellingen van openbaar nut en de verenigingen
zonder winstoogmerk die een sociaal, humanitair of cultureel doel nastreven en de plaatselijke maat-
schappijen voor sociale woningen.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wordt belast met het storten van de premie ten gunste van
de overheid die een overeenkomst heeft afgesloten:
a) met de Minister van Tewerkstelling en Arbeid voor wat betreft de federale overheid
b) met de Gewestexecutieve voor wat de andere overheden betreft.
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12.6. HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN DE “WETENSCHAPPELIJKE MARIBEL”

12.6.1. Wetenschappelijk onderzoek
Bepaalde werkgevers kunnen sedert 1996 een vermindering van werkgeversbijdra-
gen genieten op voorwaarde dat zij bijkomende netto-aanwervingen uitvoeren (79).
In het bijzonder worden de universiteiten, gelijkgestelde onderwijsinstellingen en
wetenschappelijke instellingen beoogd.
De werknemers die worden aangeworven in het kader van een overeenkomst die
wordt afgesloten met de ministers van Wetenschapsbeleid en Sociale Zaken en die
worden toegewezen aan het wetenschappelijk onderzoek, komen in aanmerking
om recht te geven op de vermindering.
Bovendien dient er aangetoond te worden dat deze werknemers een bijkomende
nettotoename van het aantal werknemers vertegenwoordigen in de activiteiten van
wetenschappelijk onderzoek.
Er is bijna een volledige vrijstelling van de werkgeversbijdragen. Niettemin werd
deze maatregel als zeer ingewikkeld beschouwd, meer in het bijzonder door de
beoogde instellingen, onder andere de universiteiten, en daarom werd de verminde-
ring bijna niet aangevraagd.
Deze maatregel bestaat nog steeds en in 2008 werd zij aangevraagd voor 744 voltijds
equivalenten voor een bedrag van 11,9 miljoen EUR.
Het doel bestaat vanzelfsprekend uit het bevorderen van het wetenschappelijk
onderzoek, dat in ons land een achterstand vertoont ten opzichte van de Europese
buurlanden.

12.6.2. De Wetenschappelijke Maribel
Het principe van de Wetenschappelijke Maribel is als volgt. De sociale bijdragen,
zowel de patronale als de persoonlijke, die voor een jaar gestort worden door het
FNRS (Fonds national de la recherche scientifique) en het FWO (Fonds voor weten-
schappelijk onderzoek) alsook hun satellietinstellingen, voor de onderzoekers, wor-
den aangewend voor de creatie van bijkomende jobs voor doctorandi of postdocto-
randi. Het fundamenteel onderzoek wordt beoogd. Dit systeem is in voege sedert
2007 (80).
Elk jaar betaalt de RSZ aan deze instellingen een geïndexeerd bedrag van 31 miljoen
EUR uit in verhouding tot het aantal aangegeven onderzoekers. 31 miljoen vertegen-
woordigt het bedrag van de in 2005 gestorte werkgeversbijdragen.

Door deze vermindering kan het aantal onderzoekers dat afhangt van deze instellin-
gen worden verhoogd volgens het mechanisme van het sneeuwbaleffect.

(79) Wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen (BS van 30 april 1996) en KB van 5 maart
1997 houdende uitvoering van titel VI van deze wet (BS van 15 april 1997).
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12.7. TUSSENKOMST BIJ DE ADMINISTRATIEKOSTEN IN DE HORECASECTOR
Sedert 2007 is er een tussenkomst voorzien voor de aansluiting bij een erkend soci-
aal secretariaat.
Zoals bij de nieuwe werkgevers die hun eerste werknemers aanwerven, gaat het om
een forfaitaire vermindering teneinde de administratieve lasten te verminderen (81).
De tussenkomst bedraagt 10 EUR per werknemer-voltijds equivalent, met uitzonde-
ring van studenten.
De RSZ voert de berekeningen uit.

12.8. DE BAGGERVAART IN VOLLE ZEE EN DE SLEEPVAART

12.8.1. Principe
De werkgevers die ressorteren onder de sector van de baggervaart, hebben een vrij-
stelling van de werkgeversbijdragen voor hun werknemers die tewerkgesteld wor-
den aan boord van de baggerschepen en voorzien zijn van een zeebrief (82). Boven-
dien moeten zij een gedeelte van de persoonlijke bijdragen die zij bij hun werkne-
mers inhouden, niet aan de RSZ storten. De toekenning van de verminderingen
hangt af van voorwaarden betreffende het behoud van het werkvolume.
In 2008 werd de vermindering toegekend voor gemiddeld 744 werknemers, voltijds
equivalenten, en voor een bedrag van 2,7 miljoen EUR.

12.8.2. Historiek
Vanaf 1 januari 2000 geldt hetzelfde systeem van bijdragevermindering eveneens
voor de sleepvaartsector.
In uitvoering van de richtsnoeren nr. C 2004/43 van 17 januari 2004 van de Europe-
se Gemeenschappen werd deze steun gezien als steun aan de sector maritiem trans-
port en werd de bestaande regelgeving retroactief aangepast vanaf 1 juli 2005. 
Enkel bepaalde werknemers van werkgevers die actief zijn in de baggersector,
komen nog in aanmerking voor deze vermindering, waarvoor deze voorwaarden
strenger zijn geworden (83).

(80) Hoofdstuk XII van de programmawet van 27 december 2006 (BS van 28 december 2006) KB van
29 januari 2007 houdende uitvoering van het hoofdstuk 12 van de programmawet van 27 december
2006 (BS van 20 februari 2007).
(81) Artikel 42 van de programmawet van 27 april 2007 (BS van 8 mei 2007) uitgevoerd door het KB
tot uitvoering van artikel 345, paragraaf 2, van de programmawet(I) van 24 december 2002 (BS van 5
juni 2007).
(82) KB van 25 april 1997 houdende de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve
van de ondernemingen behorende tot de baggersector met toepassing van artikel 7,§ 2 van de wet
van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het con-
currentievermogen.
(83) KB van 26 april 2009 tot uitvoering van artikel 37ter van de wet van 29 juni 1984 houdende de
algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers en tot opheffing van het KB van 16
mei 2001 houdende vrijstelling van bepaalde werknemersbijdragen ten behoeve van de ondernemin-
gen behorende tot de baggesector (BS van 10 juni 2009).
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12.9. DE ONTHAALOUDERS
De betrokken werkgevers zijn de erkende opvangdiensten waarbij de onthaalouders
aangesloten zijn (84).
Het betreft natuurlijke personen die instaan voor de opvang van kinderen in hun
woning en in gezinsverband en die aangesloten zijn bij een dienst waarmee ze niet
verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst.
De vermindering bestaat uit een vrijstelling van werkgeversbijdragen op een gedeel-
te van het fictieve loon, franchise genaamd. De basisfranchise bedraagt 2.270,01
EUR per kwartaal.
De vermindering bedraagt 723,00 EUR voor een voltijdse onthaalouder.

Daar het in de praktijk de Gemeenschappen zijn die onrechtstreeks tussenkomen in
de betaling van de onthaalouders, ontvangen zij een belangrijke vermindering van
de sociale lasten. In 2008 werd de vermindering toegekend voor gemiddeld 4190
onthaalouders-voltijdse equivalenten en voor een bedrag van 13,9 miljoen EUR.

12.10. ARTIESTEN
Alle werkgevers, zowel van de privésector als van de openbare sector komen in aan-
merking voor de vermindering (85).
Zowel de kunstenaars die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst, als de
andere kunstenaars waarvoor het wettelijk vermoeden van het bestaan van een
arbeidsovereenkomst geldt, komen voor de vermindering in aanmerking.
De vermindering bestaat uit een vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen voor
sociale zekerheid op een forfaitair gedeelte van het gemiddeld dagloon of het gemid-
deld uurloon.

In 2008 werd de vermindering toegekend voor gemiddeld 2811 artiesten, voltijdse
equivalenten, en voor een bedrag van 13 miljoen EUR.

(84) Artikel 8 van de programmawet (II) van 24 december 2002 (BS van 31 december 2002).
KB van 18 maart 2003 tot aanvulling van het KB van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet
van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschap-
pelijke zekerheid der arbeiders en tot vaststelling van bijzondere bepalingen betreffende de schade-
loosstelling van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten ten gunste van de onthaalouders (BS van
27 maart 2003).
(85) KB van 23 juni 2003 houdende maatregelen inzake de vermindering van de socialezekerheidsbij-
dragen verschuldigd voor de kunstenaar (BS van 30 juni 2003).
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13. VAN EUROPA NAAR DE REGIO’S: DE IMPACT VAN BIJDRAGEVERMINDERINGEN
EN TOELAGEN OP DE WERKGELEGENHEID

13.1. DE VERMINDERINGEN EN TOELAGEN IN EUROPA
Er bestaat geen gemeenschappelijk Europees sociaal beleid. De socialezekerheids-
stelsels verschillen van land tot land. België heeft zich gebaseerd op het Bismarck-
model en de Angelsaksische landen op het Beveridge-model.

De Duitse Kanselier Bismarck ligt aan de grondslag van een socialeverzekeringsstel-
sel. Het principe hiervan is gebaseerd op verzekeringen die hoofdzakelijk gefinan-
cierd worden door de lonen via het afhouden van socialezekerheidsbijdragen. Deze
formule werd overgenomen door Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en België.

De Engelse economist Beveridge bedacht het systeem waarbij alle burgers automa-
tisch gedekt worden, met een financiering die gebeurt op basis van subsidies en die
niet gelinkt is aan werk. Dit model komt over het algemeen voor in de Noord-Euro-
pese landen en de landen die later een systeem van sociale bescherming ontwikkel-
den: Italië, Spanje, Portugal en Griekenland.

Elk land liet het systeem echter evolueren volgens de eigen specifieke kenmerken.
Zo heeft in België iedereen recht op kinderbijslag, geneeskundige verzorging en
bestaansuitkeringen. De belastingen financieren ook de sociale zekerheid, meer
bepaald de bijdrageverminderingen.

Anderzijds neemt men binnen de Europese Unie een gemeenschappelijk streven
naar een versterking van de sociale bescherming waar.

Om de werkgelegenheid te bevorderen zullen sommige landen liever ingrijpen via
de fiscaliteit, en andere landen via de werkgeverslasten, of via beide tegelijkertijd.
Het zou te ver leiden om de verschillende soorten verminderingen per land te
beschrijven. Bovendien zijn de economische, politieke en sociale omstandigheden
in deze landen niet identiek. Zelfs binnen eenzelfde land kunnen ze variëren (86).

Toch tekenen zich bepaalde tendensen af.
België en Ierland zijn koplopers wat de verminderingen van de werkgeversbijdragen
betreft en de steunmaatregelen in hun programma om de werkgelegenheid te
bevorderen (ongeveer 50%). Nederland, Frankrijk en Spanje volgen op de voet (tus-
sen de 30 en de 50%). In Groot-Brittannië daarentegen gaat het om minder dan 10%;
dit land geeft er net zoals de Verenigde Staten de voorkeur aan om een deel van het
loon van de aangeworven personen te betalen.

(86) De website: www.cleiss.fr: deze site van het “Centre des liaisons européennes et internationales
de sécurité sociale” geeft een overzicht van de verschillende socialezekerheidsstelsels in de wereld.
Op deze site bevinden zich tal van links naar andere landen.
Chéron, A., Hairgault, J.O., Langot, F., Baisse du chômage au profit de la productivité (Daling van
de werkloosheid ten gunste van de productiviteit) seminarie Fourgeaud, 13 december 2004.
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Wat de strijd tegen de werkloosheid betreft, zijn er net zoals in België steunmaatre-
gelen. Over het algemeen komen deze maatregelen ten goede aan de kwetsbaarste
groepen, zoals langdurig werklozen en gehandicapten.
Een aantal landen, waaronder België, Frankrijk en Nederland hebben zich ook
geconcentreerd op de lage lonen.

In Finland worden vooral de kleine en arbeidsintensieve ondernemingen gesteund,
en in Italië de kmo’s.

Andere landen voorzien specifieke steunmaatregelen in regio’s met een hogere
werkloosheid. Dit is het geval in Italië en Frankrijk. Frankrijk kent bijdrageverminde-
ringen toe in zones waar de werkloosheid bijzonder hoog is. In Duitsland zijn de bij-
dragen minder hoog in het voormalige Oost-Duitsland.

Voorts zijn er in Frankrijk nog bijdrageverminderingen voorzien als compensatie
voor de arbeidsduurvermindering.

Deze steunmaatregelen evolueren in de loop der tijd.

België onderscheidt zich door een coherent systeem van bijdrageverminderingen.
Het beschikt over een basisstructuur, een ontwerp waarin de verminderingen geïn-
tegreerd zijn. Dit is niet verwonderlijk aangezien het ongeveer alle doelgroepen
opneemt die elders in Europa beoogd worden. De andere landen lopen hierin blijk-
baar achterop: hun verminderingen worden versnipperd ingevoerd, net zoals in Bel-
gië in de jaren tachtig en negentig, waardoor ze soms moeilijk hanteerbaar, adminis-
tratief complex en weinig begrijpelijk zijn.

13.2. ZIJN DEZE BIJDRAGEVERMINDERINGEN OF SUBSIDIES DOELTREFFEND?
Het antwoord op deze vraag moet genuanceerd zijn. Het betekent in elk geval een fisca-
le verlichting voor de ondernemingen, hetzij op algemeen niveau, hetzij doelgericht.

Enkele vaststellingen:
� Het doel van een verlichting van de lasten bestaat erin om de arbeidskosten te

doen dalen en om de concurrentiepositie van de bedrijven binnen Europa maar
ook ten opzichte van de landen buiten Europa te versterken. Indien elk land zo
zou handelen, dan wordt het effect hiervan ongedaan gemaakt en bestaat het
gevaar dat door een opbod tussen de landen, indien er geen alternatieve financie-
ring is, de sociale zekerheid en de sociale voordelen in het gedrang komen. Het is
dan ook absoluut noodzakelijk dat de landen op termijn hun beleid op elkaar
afstemmen.
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� Dat het effect van de al dan niet doelgerichte verminderingen zo moeilijk te
beoordelen is, heeft te maken met het feit dat men de bijdrageverminderingen uit
hun economische, politieke en sociale context moet lichten. Men moet ook reke-
ning houden met de afgeleide effecten: indien men bepaalde categorieën van
mensen subsidieert om werk te vinden, gaat men dan geen andere benadelen?

� Doet er zich hier ook geen onverwacht voordeel voor? Met andere woorden: een
onderneming, bijvoorbeeld, die sowieso een groot aantal jonge ongeschoolde
werknemers ging aanwerven voor schoonmaaktaken, zal niet alleen van de ver-
minderingen lage lonen genieten maar eveneens van een doelgroepvermindering
voor zeer laaggeschoolde jongeren.

� De verminderingen moeten duidelijk en begrijpelijk zijn. Bij de invoering in
Nederland van de SPAK-subsidie, die zowel een sociale als een fiscale verminde-
ring op de lage lonen inhield, vroeg slechts 70% van de privéondernemingen die
hiervoor in aanmerking kwamen, deze vermindering aan. Vele kmo’s kenden niet
eens het bestaan ervan.

� Het is ook noodzakelijk om proactief op te treden, en dus niet te wachten tot de
situatie verziekt is, alvorens maatregelen te nemen. Een voorbeeld van proactivi-
teit in België is de arbeidsduurvermindering tijdens de huidige financiële crisis.

� Om werkgelegenheid te creëren moeten vraag en aanbod op elkaar afgestemd
zijn. Zweden is een voorbeeld van een land waar binnen het onderwijs de oplei-
dingen zo goed mogelijk afgestemd worden op de toekomstmogelijkheden.

13.3. ENKELE OVERWEGINGEN OVER DE IMPACT VAN DE BIJDRAGEVERMINDERINGEN
OP DE WERKGELEGENHEID IN BELGIE

13.3.1. Doelgroep “eerste aanwervingen”
Deze vermindering, die bestemd is voor zelfstandigen die voor het eerst personeel
aanwerven, laat toe om de financiële lasten en administratieve formaliteiten van
ondernemingen in de aanvangsfase te vergemakkelijken, ook indien deze onderne-
mingen oorspronkelijk al van plan waren om een of meer werknemers in dienst te
nemen. Deze steunmaatregel verlaagt de drempel voor bedrijven om personeel aan
te werven. Er is dus een positieve impact op de werkgelegenheid, ook al is die
moeilijk te becijferen.

13.3.2. De Sociale en Wetenschappelijke Maribel, de vermindering voor onthaalouders
De creatie van werkgelegenheid is onontkenbaar, aangezien het systeem ontworpen
werd om het arbeidsvolume binnen deze sectoren te vergroten.

13.3.3. De structurele vermindering
Het basisforfait verhoogt de concurrentiepositie van ondernemingen met een eco-
nomische finaliteit. Het helpt ondernemingen om de werkgelegenheid te verhogen
of te behouden.
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Het luik over de lage lonen werd uitvoerig uiteengezet in deel 10. De maatregelen in dit
verband ontmoedigen delocalisaties en helpen om minder geschoolde werknemers uit
de werkloosheid te halen. De balans tussen kosten en baten weegt zwaar door in het
voordeel van de staat. Het is de minst kostelijke manier om werk te creëren.

13.3.4. De arbeidsduurvermindering
Het effect op de werkgelegenheid in Frankrijk staat nog steeds ter discussie tien jaar
na haar nagenoeg verplichte invoering.

13.3.5. De doelgroep “langdurig werklozen”
Het effect is moeilijk te meten. Indien het de inschakeling betreft van jonge werk-
zoekenden die nood hebben aan een opleiding, dan helpt een eerste werkervaring
de jongeren om een daaropvolgende job vinden. Opleidingen worden ook georgani-
seerd door de Gemeenschappen en de Gewesten, door de VDAB, de FOREM en
Actiris. Verder bestaan er verminderingen voor projecten met een niet-commercieel
karakter of in de overheidssector, met inbegrip van de gemeenten die werkzoeken-
den een eerste professioneel contract bezorgen.

13.3.6. De oudere werknemers
De vraag die hier rijst is dubbel. Eerst en vooral zijn de oudere werknemers, samen
met de jongeren, de eerste groepen die bedreigd worden bij ontslagen. De jongeren
worden niet aangeworven of werkten met een interimovereenkomst en deze wor-
den het eerst opgeofferd. Voor de oudere werknemers wordt er teruggegrepen naar
het brugpensioen, meer dan 120.000 in België.

Bovendien kunnen tal van oudere werknemers het opgelegde werkritme niet meer
volgen en staan ze te popelen om met pensioen te gaan. Een voorstel tot werkduur-
vermindering om dit fenomeen tegen te gaan, werd uiteengezet in deel 8 en is geba-
seerd op wat reeds verwezenlijkt werd in bepaalde paritaire subcomités in de sector
van de gezondheidszorg.

De vermindering van de werkgeversbijdragen is dan weer bedoeld als compensatie voor
de lagere productiviteit van de oudere werknemers, of voor het feit dat ze op het einde
van hun loopbaan de onderneming meer kosten door hun weddeanciënniteit.

België wordt steeds aangewezen als het land waar de oudere werknemers het vlugst
met pensioen gaan. Behalve een doelgroepvermindering van de werkgeversbijdra-
gen, worden er ook maatregelen genomen, op federaal, gewestelijk of gemeen-
schapsniveau, om de oudere werknemers aan te moedigen om langer aan het werk
te blijven.
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13.3.7. Proactief zijn
Het is belangrijk om soepel te zijn en om de steunmaatregelen toe te kennen vol-
gens de economische cycli. De economische crisis gaat ongeveer één jaar vooraf
aan de sociale crisis. Het voorbeeld van de arbeidsduurvermindering van juni 2009
is een voorbeeld van een snelle beslissing die het de ondernemingen mogelijk maakt
om de werkduur te verminderen en om collectieve ontslagen te voorkomen in
afwachting van betere dagen.

13.3.8. Het belang van opleiding
De inschakeling in de maatschappij moet al van in de kleuterschool en de lagere school
beginnen, zodat iedereen, los van het sociale milieu, zich in de beste omstandigheden
kan ontwikkelen en later goed voorbereid tot de arbeidsmarkt kan toetreden. Het beste
is om voor iedereen een goede start te waarborgen, zonder daarbij de groep van de
ongeschoolde volwassenen te vergeten, voor wie men vorming, opvolging en een
inschakeling in de werkwereld moet voorzien.

13.4. BESLUIT
Men schat dat over het algemeen een periode van tien jaar nodig is om de impact
van een vermindering op de werkgelegenheid te kunnen vaststellen. Zo moet er bij-
voorbeeld rekening worden gehouden met de economische structuur, de concur-
rentiepositie van de ondernemingen en hun innovatiegraad.

Bovendien moet er een werkaanbod zijn dat zo goed mogelijk afgestemd is op de
vraag. De werknemers moeten over een kwalificatieniveau beschikken dat overeen-
stemt met de werkaanbieding. Vandaar het belang van opleiding en onderwijs.

Er moet ook op worden toegezien dat er geen substitutie-effect gecreëerd wordt.
Dit effect ontstond vermoedelijk in het verleden bij het plan ten gunste van jonge
werkzoekenden, waarbij de werkgevers niet alleen vrijgesteld waren van de werkge-
versbijdragen maar waarbij ze ook de persoonlijke bijdragen mochten behouden.
Het was dan ook heel verleidelijk om werknemers waarvoor deze voordelen niet
konden worden verkregen, te vervangen door jongeren.

Het is noodzakelijk om over een duidelijke wetgeving te beschikken alsook over een
makkelijk toepasbaar verminderingssysteem. De werkgevers en werknemers dienen
voldoende en tijdig geïnformeerd te worden.
Onverwachte effecten kunnen niet vermeden worden.

Tot slot is het noodzakelijk om de werkzoekenden te stimuleren om werk te vinden
omdat dit niet enkel een financieel voordeel betekent, maar ook een verbetering
van de levenskwaliteit. Dat is het geval voor de verminderingen van de persoonlijke
bijdragen lage lonen en voor oudere werknemers waarvoor geleidelijk aan maatrege-
len ingevoerd worden opdat ze niet te vroeg aan hun pensioen zouden denken.
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13.5. HET EUROPEES SOCIAAL FONDS
Het Europees Sociaal Fonds (ESF) is een instrument van het arbeidsmarktbeleid. Het
beschikt over belangrijke financiële middelen die prioritair toegewezen worden aan
maatregelen op het vlak van kwalificatie, opleiding en inschakeling van jongeren
van jonger dan 25 en van langdurig werklozen in de werkomgeving. Het thema
werkgelegenheid is een van de belangrijkste bekommernissen van het Europese
beleid. De maatregelen ten gunste van de werkgelegenheid binnen de lidstaten wor-
den gesteund door het ESF. Ongeveer 10% van het globale budget van de Europese
Unie wordt besteed aan het ESF.

De staat heeft slechts weinig gebruik kunnen maken van de steun van het ESF wat
de bijdrageverminderingen betreft. Alleen de KB’s nr. 498 en nr. 495 beantwoord-
den aan de criteria.

Deze financiering vertegenwoordigde 248 miljoen BEF in 1993 en slechts 51 mil-
joen BEF in 1999. Momenteel ontvangt de RSZ voor zijn alternatieve financiering
van de inkomsten geen steun meer van het ESF. Het is bovendien moeilijk om aan
alle door dit Fonds vastgelegde criteria te beantwoorden. Het ESF komt dus vandaag
eerder tussen in lokale projecten. De subsidieverzoeken gebeuren vooral op basis
van een project dat kadert binnen een doelstelling van het ESF. Merk ook op dat de
bureaucratie niet ontbreekt om een dossier samen te stellen en om aan te tonen dat
de opgelegde bepalingen werden nageleefd.

De fundamentele doelstellingen van het ESF voor de toekomst zijn de volgende:
� het aanpassingsvermogen van de werknemers en de ondernemingen bevorderen;
� de toegang tot de arbeid vergemakkelijken;
� discriminaties bestrijden en de toegang tot de arbeidsmarkt voor kansarmen ver-

gemakkelijken;
� samenwerkingsverbanden bevorderen met het oog op een hervorming op het

gebied van arbeid en integratie.

13.6. DE FEDERALE EN GEWESTELIJKE SUBSIDIES
Behalve de bijdrageverminderingen die toegekend worden door de staat, worden er
in België ook subsidies toegekend door de RVA. Een van de meest gekende subsi-
dies van de RVA is de activering van de werkloosheidsuitkeringen. De RVA biedt aan
een werkgever de mogelijkheid om een langdurig werkloze in dienst te nemen en
subsidieert hierbij een deel van het loon. Maar er bestaan ook nog tal van steunmaat-
regelen binnen de gemeenschappen en de gewesten. Sinds kort bestaat er een web-
site waarop zowel de potentiële werknemer als de werkgever kunnen nagaan voor
welke steunmaatregelen zij in aanmerking komen, en dat zowel op het federale als
op het gewestelijke niveau waartoe zij behoren. Het adres van deze website is
www.aandeslag.be.
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13.7. DE TOEKOMST
De maatschappij en de economische en sociale context veranderen. De verminde-
ringen zullen onvermijdelijk aangepast moeten worden.

Drie uitdagingen tekenen zich af in een relatief nabije toekomst:
� de veroudering van de bevolking en de financiering van de pensioenen;
� de klimaatverandering die om een aanpassing vraagt van het consumptiegedrag.

Hierin zit ook de opportuniteit om nieuwe ondernemingen te creëren die actief
zijn in nieuwe niches. Het is belangrijk om op de rijdende trein te springen en
indien mogelijk om hem voor te zijn;

� de schaarste van de grondstoffen.

Een verontrustend feit openbaarde zich krachtig in 2007 maar verloor aan zichtbaar-
heid door de financiële crisis. Inderdaad, in 2007 krijgen we te maken met een feno-
meen dat zich eerst discreet aankondigt maar dat zich in 2008 versterkt. De prijs van
een vat ruwe olie begint te stijgen. Is dit de aankondiging van een 3e oliecrisis?
Wat is de oorzaak hiervan? Een embargo, een oorlog in het Midden-Oosten? Een
zeer strenge winter? Niets van dit alles eigenlijk, maar wel een onevenwicht tussen
vraag en aanbod. Maar er is nog veel erger. De grondstofprijzen van zowel metalen
als granen schieten de hoogte in. De inflatie begint toe te nemen. In tal van landen
breekt “hongeroproer” uit. Er tekent zich niet alleen een aardolie- maar ook een
grondstoffencrisis af. Grote landen zoals China, India en Brazilië die vroeger slechts
aarzelend deelnamen aan de markteconomie ontwikkelen een middenklasse die ook
wil consumeren. Kortom, er zijn niet voldoende grondstoffen, ook niet in de land-
bouw, voor iedereen op deze planeet, of toch niet op de manier waarop ze vandaag
beheerd worden. Dit zal tevens veranderingen in het consumptiepatroon vereisen
en een rationeler beheer van de grondstoffen.

Deze uitdagingen overstijgen natuurlijk het gewone kader van de bijdrageverminde-
ringen, hoewel deze in de toekomst misschien nog een rol zullen te spelen hebben
om de onontbeerlijke veranderingen te garanderen.

14. BESLUIT

Bij de invoering van ons sociale zekerheidsstelsel was er nog geen sprake van ver-
minderingen. Zelfs integendeel, de bijdragen die gevraagd werden zowel aan de
ondernemingen als aan de werknemers stegen naarmate de sociale dekking van
deze vorm van verzekering uitbreiding nam. Het fenomeen van de bijdragevermin-
deringen werd ingevoerd als antwoord op de stijgende werkloosheid. Daar waar ze
oorspronkelijk een incidenteel karakter hadden, zijn ze nu uitgemond in een zeer
performant technisch systeem.
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Laten we de nadruk leggen op een grote sterkte waarover het Belgische systeem van
bijdrageverminderingen beschikt. Het is gebaseerd op een overleg tussen de sociale
partners die de grote lijnen vastleggen die aan de grondslag van de wetgeving liggen
en de basis vormen voor de verschillende sectoren, de Paritaire Comités. Werkge-
vers en vakbonden worden uitgenodigd om een consensus te bereiken over
gemeenschappelijke standpunten die weliswaar discussies uitlokken maar uitmon-
den in oplossingen die zowel werkgevers als werknemers tevreden stellen. De Rege-
ring wordt hier uiteraard ook bij betrokken omdat zij voor de financiële middelen
zorgt, maar zij geeft er over het algemeen de voorkeur aan dat de spelers op het ter-
rein voorstellen formuleren die ook een sociale vrede waarborgen.

De bijdrageverminderingen zijn niet het enige instrument dat gebruikt wordt om de
werkgelegenheid te beheren. Denken we bijvoorbeeld aan fiscaliteit, opleidingen,
federale en gewestelijke steunmaatregelen. De resultaten van de verminderingen
voldoen meestal niet aan de verwachtingen, maar zij vormen toch een doeltreffend
hulpmiddel. Andere elementen spelen immers ook een rol, zoals bijvoorbeeld de
oprichting van spitstechnologische bedrijven. Ons land is in de eerste plaats een
land dat afgewerkte producten uitvoert.

De steunmaatregelen aan bedrijven zullen eens zo doeltreffend zijn naarmate paral-
lel hiermee de strijd tegen de fiscale en sociale fraude wordt opgevoerd.

De staat heeft als opdracht om te waken over het welzijn van zijn burgers, en op dat
vlak is het essentieel dat eenieder toegang krijgt tot de arbeidsmarkt in een Europa
dat ook zijn sociaal beleid zal moeten uitbouwen. Moet de financiering van de socia-
le zekerheid enkel gebeuren op basis van de inkomsten uit arbeid of op basis van
het geheel van de inkomsten?

In het licht van de actuele situatie en van de uitdagingen die ons te wachten staan,
de veroudering van de bevolking, de opwarming van het klimaat, het tekort aan
grondstoffen, moet men zich afvragen of bijdrageverminderingen nog steeds het
beste middel zijn dan wel dat andere middelen moeten gezocht worden.

EPILOOG

Bovenaan de majestueuze inkomhal zweeft een ruimteschip boven enkele oude
geelachtige stenen in een vitrine. Enkele meters verder bevindt zich de maquette
van een internationaal station dat gelijkenis vertoont met het zuidpoolstation Prin-
cess Elisabeth. In dergelijke bases wonen op Mars teams van wetenschappers die op
zoek zijn naar sporen van leven. Tot nog toe zijn ze nog niet op groene mannetjes
gestuit, maar alleen op een beetje ijs. Tegenover dit ruimtepaviljoen staat het energ-
iepaviljoen. Fotovoltaïsche panelen ter grootte van suikerklontjes produceren er
samen met windturbines van de allernieuwste generatie elektriciteit in overvloed.
Aeolus en de zon zijn getemd. Alles werkt op elektriciteit. Aardolie behoort trou-
wens tot het verleden.
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Voorbij de pijl van de burgerlijke bouwkunde boven een miniatuur van België met
zijn elektrische auto’s die heen en weer rijden op de autosnelweg van en naar de kust
en zijn HST’s die goederen vervoeren, staat, enkele honderden meters verder, een
immens ijzerkristal, het atomium, op de Universele tentoonstelling fier te prijken.
We schrijven augustus 2058. Het is zeer warm, 35° in de schaduw, maar naar het
schijnt komt het wel goed, de productie van broeikasgassen is sterk afgenomen en
er wordt zelfs gezegd dat er dankzij de geleidelijke afkoeling van het klimaat binnen
een tiental jaren in de winter opnieuw sneeuw zal liggen. De lucht is minder ver-
vuild dan vroeger.
Verderop staat het paleis van de landbouw. Daar worden de nieuwste informatica-
technieken getoond waarmee het rendement van de oogst gemaximaliseerd wordt.
Iedereen heeft anders leren consumeren, beter. Er is immers te weinig voedsel voor
alle bewoners van onze planeet en we stellen ons nog steeds de vraag hoe we deze
uitdaging moeten aangaan. De mensen hebben meer vrije tijd, want dankzij de infor-
matica en de technologie kunnen nu taken uitgevoerd worden die vroeger manueel
gebeurden.
In het Europese paviljoen heeft de monetaire slang van de jaren negentig plaats
geruimd voor een immense sociale slang die de harmonisatie van de socialezeker-
heidsstelsels uitbeeldt. Er bestaan echter nog tal van verschillen tussen de landen
die deze slang nog doen kronkelen. De monetaire slang is nu mondiaal.
In datzelfde Europese paviljoen van de sociale zekerheid merkt men een doolhof
van gangen behangen met “Maribel-panelen”. Er is dat van de energie, van de land-
bouw, van het toerisme …. Deze Maribels stellen een waaier van panelen voor die
tientallen bijdrageverminderingen illustreren. Er is voor elk wat wils. Wat de vermin-
deringen betreft, zijn we in dezelfde doolhof als in de jaren tachtig en negentig in
België. Hoe al deze Europese verminderingen harmoniseren? Zou de geschiedenis
zich dan eeuwig herhalen?
De wekker gaat af, het was maar een droom.

____________
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De sociale zekerheid, opgebouwd tijdens de hoogdagen van de sociale beweging, is
sinds meerdere decennia in het defensief. Een aantal ‘waarheden’ heeft voet aan wal
gezet en lijkt het socialezekerheidsbeleid te domineren. Zo is het bijna een gemeen-
plaats geworden om te stellen dat de hoge bijdragen voor de sociale zekerheid de
concurrentiepositie van onze bedrijven benadelen, dat de pensioenen onbetaalbaar
worden, dat de medische zorgen veel te duur zijn, dat de werklozen overbeschermd
worden, ... Volgens de auteur van Een andere kijk op sociale zekerheid zijn al deze
en gelijkaardige ‘waarheden’ onjuist.

De auteur heropent het debat over de premissen die aan de grondslag liggen van het
huidige socialezekerheidsbeleid. De sociale zekerheid is de prijs die wij betalen voor
bestaanszekerheid (minimumbescherming enerzijds en loonverzekering anderzijds).
De productiekost ervan ligt veel lager dan die van de private verzekering (grote
schaalvoordelen en geen marketingkosten). De sociale zekerheid speelt een cruciale
rol in de productiviteit van onze economie (het sociaal opvangnet vergemakkelijkt
de vervanging van minder productieve arbeidskrachten).

Maar de sociale zekerheid kent ook een aantal gebreken en tegenstrijdigheden. Zo
acht de auteur het bijvoorbeeld niet logisch dat de socialezekerheidsbijdragen pro-
portioneel zijn (voor de zelfstandigen zelfs degressief) en de fiscale bijdragen (belas-
tingen) progressief. Verder is het onderscheid tussen werknemers, zelfstandigen en
ambtenaren volgens de auteur achterhaald (dit onderscheid zit vooral nog in het
sociaal statuut en niet meer in de feitelijke werkzaamheden van de verschillende
categorieën). Ook het onderscheid tussen arbeidsongeschikten en werklozen of tus-
sen arbeidsongeschikten en gepensioneerden zou aan herziening toe zijn. Het ver-
lies van arbeidsinkomen zou niet naar zijn oorzaak (arbeidsongeval, werkloosheid,
pensioenleeftijd, ziekte, …), maar naar zijn gevolg moeten worden behandeld. En dat
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gevolg is verschillend naargelang het kortstondig, langdurig of definitief is (zo zou
de definitieve arbeidsongeschiktheid volgens de auteur eigenlijk een vervroegde
pensionering moeten zijn, zoals dat doorgaans het geval is in het buitenland). 

Dit zijn maar enkele voorbeelden uit een resem aan bedenkingen en voorstellen in
Een andere kijk op sociale zekerheid. Het boek is ontsproten uit de binnenlandse
Franqui-leerstoel, die tussen februari en mei 2008 door de auteur bekleed werd aan
de Universiteit van Antwerpen. Het boek geeft geen volledig beeld van de problema-
tiek van de sociale zekerheid, maar is toegespitst op die elementen die volgens de
auteur onjuist of minstens onvoldoende belicht zijn. 

De auteur combineert een grondige technische kennis met een duidelijke sociale
visie. Zijn methode wordt gekenmerkt door elk specifiek probleem in een globale
context te plaatsen, met de nodige historische duiding en een permanente zoek-
tocht naar interne tegenstellingen en mogelijke verbeteringen. Het is bijna een
understatement om te zeggen dat de auteur zijn eigen, specifieke en doorgaans zeer
progressieve kijk heeft op de sociale zekerheid, die niet gedeeld wordt door alle
specialisten ter zake. De titel is dan ook zeer gepast. De auteur vermijdt ten slotte
zoveel mogelijk overbodige vakterminologie en complexe zinsconstructies. Dit
maakt het boek vlot verteerbaar, ook voor niet juristen. Kortom, een aanrader voor
iedereen die kritisch wil nadenken over de toekomst van de sociale zekerheid.

____________
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