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EDITORIAAL

De redactie van het Tijdschrift is verheugd om dit themanummer betreffende ‘Nieu-
we perspectieven over gezin, levenslopen en pensioenen’ aan de vele geïnteresseer-
de lezers te kunnen aanbieden. 

Professor Guido Van Limberghen en onderzoekster Elisabeth Alofs, die dit nummer
inhoudelijk hebben gecoördineerd, bieden aldus vanuit hun academische activitei-
ten, aan alle betrokken actoren bij het sociaal beleid onderbouwende analyses aan.
Aangezien deze nauw aansluiten bij de vooropgezette beleidslijnen in dit domein,
kan dit themanummer van het Tijdschrift dan ook een ondersteuning zijn bij het uit-
werken van maatregelen.

Dat voor het beleidsdomein ‘gezin, levenslopen en pensioenen’ nood is aan onder-
steunend onderzoek dat er toe bijdraagt om doelmatige maatregelen te nemen, steu-
nend op een zo breed mogelijke basis van consensus, wordt geïllustreerd door
onder meer twee recente initiatieven van de federale regering inzake het pensioen-
beleid.

Zo werd in de periode 2005-2006 – in het kader van het Generatiepact – door de
minister van Pensioenen een initiatief genomen onder de noemer ‘Vrouw en Pen-
sioen’. Dit initiatief had ondermeer tot doel om, via het aanbrengen van nieuw
onderzoeksmateriaal en inhoudelijke analyses, de gevolgen van de arbeidssituatie
van de vrouwen op hun pensioen in kaart te brengen. Aldus werd een vernieuwen-
de kijk toegevoegd aan het maatschappelijk debat over pensioenen. 

Recenter lanceerde de federale regering, in uitvoering van het Regeerakkoord van
maart 2008, een Nationale Conferentie voor de Pensioenen “… met als doel ons pen-
sioenstelsel te hervormen en te versterken, alsook een reflectie op gang te brengen
over de berekeningsmethodes van de pensioenen, de belemmeringen voor de
opbouw van het pensioen verbonden aan de mobiliteit tussen de verschillende pen-
sioensystemen, de aanpassing aan nieuwe uitdagingen, zoals de verlenging van de
levensduur, maar ook de situatie van bepaalde categorieën van werknemers, zoals
de deeltijdse werknemers, contractuele ambtenaren of bepaalde categorieën van
zelfstandigen”.

In januari 2009 ging de Nationale Pensioenconferentie van start, die begin maart
2010 een eerste tussentijdse rapport voorstelde, “Groen Boek – Een toekomst voor
onze pensioenen”, dat stimulansen wil aanreiken tot het nadenken over en tot het
formuleren van voorstellen en aanbevelingen terzake.
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Tevens werd een reeks essentiële vragen opgesteld waarbij het de bedoeling is om
in een verder stadium, na een breed maatschappelijk debat, passende antwoorden
te formuleren. 
Deze vragen werden ingedeeld in de volgende vijf thema’s: 
– de financiële levensvatbaarheid en houdbaarheid van de pensioenstelsels;
– de modernisering, harmonisering en vereenvoudiging van onze pensioensyste-

men;
– de wettelijke pensioenen;
– de aanvullende pensioenen;
– de ouderen in onze samenleving.

Het antwoord op deze vragen zal de basis vormen voor de opmaak van een ‘Wit-
boek’, dat de voorstellen of suggesties aan de regering zal bevatten.

Een volledig overzicht en rapportering over dit regeringsinitiatief kan worden
geraadpleegd op de website van de Nationale Pensioenconferentie:
http://www.pensioenconferentie.be/nl/1_1.html

____________
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WOORD VOORAF

DOOR ELISABETH ALOFS* en GUIDO VAN LIMBERGHEN**

* Onderzoeker, Vakgroep Sociaal Recht, Vrije Universiteit Brussel
** Gewoon hoogleraar, Vakgroep Sociaal Recht, Vrije Universiteit Brussel

1. CONTEXTSCHETS

Als gevolg van belangrijke economische, demografische en socio-culturele evoluties
zien westerse verzorgingsstaten zich verplicht om de vorm en inhoud van hun socia-
lezekerheidsstelsel en in het bijzonder van hun pensioenstelsel te evalueren. Ook
België ontkomt hier niet aan. De vergrijzing van onze bevolking zorgt ervoor dat
onze economische welvaart en de daarop gebouwde sociale bescherming door een
kleiner wordend aantal economisch actieve bevolkingsleden overeind gehouden
moet worden.

De opkomst van het ‘adult worker model’, waarbij elk volwassen individu geacht
wordt betrokken te zijn in betaalde arbeid, doet twijfelen aan het voortbestaan van
een aantal traditionele sociale risico’s, zoals het verlies van een kostwinner, maar
legt ook een aantal nieuwe sociale risico’s bloot, zoals de mogelijkheid om vrij
arbeid en zorgtaken te combineren of af te wisselen. Dat gaat gepaard met een pro-
ces van individualisering, waarbij de vrijheid om eigen keuzes te maken binnen het
individuele levensplan centraal staat (de zgn. keuzebiografie). Dit maakt dat levens-
lopen steeds meer variatie vertonen en afwijken van de standaard industriële levens-
loop van ‘leren – werken of zorgen – rusten’ die nu nog een sterke verankering kent
in regelgeving en beleid. Deze ‘de-standaardisering’ van levenslopen, die gepaard
gaat met nieuwe situaties van onzekerheid en uitsluiting, noopt ons tot nadenken
over de vraag of ons socialezekerheidsstelsel nog tegemoet komt aan de noden en
risico’s waartegen wij vandaag collectieve bescherming wensen.

In de discussies over de vraag hoe wij de grote actuele uitdagingen in het sociaal en
arbeidsmarktbeleid moeten aanpakken, duikt het begrip ‘levensloopbenadering’ op.
De voorstanders van deze benadering zien hierin een inspirerend en richtinggevend
hedendaags perspectief. Individuen moeten de mogelijkheid krijgen om hun
beroepsactiviteit naar eigen inzicht te spreiden over de gehele levensloop en om
zelfgekozen combinaties en transities te kunnen maken tussen betaald werk en
andere sociaalproductieve activiteiten, zoals zorg, scholing en vrijwilligerswerk. De
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sociale bescherming moet daarom ‘levensloopbestendig’ worden, d.w.z. niet nega-
tief beïnvloed worden door vrije, maar maatschappelijk aanvaardbare keuzes die
mensen maken in hun individuele levensloop.

In het buitenland verschenen in het vorige en huidige decennium reeds heel wat
studies over dat onderwerp. In Nederland mondden zij intussen uit in de zgn.
’levensloopregeling’, waarop onze noorderburen sinds 1 januari 2006 een beroep
kunnen doen. Een vergelijkbaar systeem van tijd- of verlofsparen bestaat ook in
Duitsland en Frankrijk.
Ook in ons land lijkt het levensloopconcept ingang te vinden: getuige daarvan de
federale beleidsverklaring van oktober 2004 van de regering Verhofstadt II, het
regeerakkoord van 18 maart 2008 van de regering Leterme I en het ontwerp van
tijdspaarsysteem van Assuralia, de Belgische beroepsvereniging van verzekerings-
ondernemingen.

Hoog tijd dus om het levensloopbeleid van naderbij te bekijken!

2. STUDIEDAG ‘NIEUWE PERSPECTIEVEN OVER GEZIN, LEVENSLOPEN EN PENSIOENEN’

De Vakgroep Sociaal Recht van de Vrije Universiteit Brussel, COVIVE, het Genoot-
schap voor Sociale Zekerheid en de FOD Sociale Zekerheid sloegen de handen in
elkaar en organiseerden, op 27 maart 2009 te Brussel, een colloquium ‘Nieuwe per-
spectieven over gezin, levenslopen en pensioenen’. Deze bijzondere uitgave van het
Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid bundelt de verslagteksten van deze
geslaagde studiedag, onder het voorzitterschap van de professoren Bea Cantillon en
Jef Van Langendonck.

In een eerste luik wordt ingegaan op de genderdifferentiatie van lonen, pensioenen
en het armoederisico.
In het kader hiervan bestuderen Prof. Meulders en dr. O’Dorchai de inkomensonge-
lijkheid tussen mannen en vrouwen en het individueel armoederisico aan de hand
van de eerste onderzoeksresultaten van het ‘Belgian Gender and Income Analysis’-
project. Het BGIA-project, dat tot doel heeft een individuele analyse te maken van
de huidige inkomenssituatie van mannen en vrouwen, is gebaseerd op een nieuwe
methodologie die de armoede op individueel niveau analyseert eerder dan op
gezinsniveau. Hierbij wordt afgestapt van de hypothese, geërfd van de neoklassieke
benadering, waarbij het gezin wordt gezien als een zwarte doos die functioneert als
‘één man’ en waarbij het nut van het gezin een maximale onbaatzuchtige invulling
krijgt. Deze methode laat onder meer toe de precaire situatie van het individu in
geval van ontbinding van het gezin te onderzoeken.
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Vervolgens gaat dr. P. Frericks in op de genderdifferentiatie van de westerse welvaart-
systemen en in het bijzonder van de pensioenstelsels en -hervormingen. Deze auteur
analyseert bovenstaande gendereffecten aan de hand van drie (aan de levensloop
gelinkte) factoren die de pensioenopbouw (kunnen) beïnvloeden: 1° arbeidsmarkt-
participatie in de zin van levenslange loopbanen, gendergebonden tewerkstelling of
vorming en de invloed van belastingen en loonregelingen; 2° zorg, met inbegrip van
zorgkredieten, ouderschapsverlof en levensloopregelingen; en tot slot 3° de koppe-
ling van de subsystemen en hun complexe invloed op de pensioenniveaus, d.w.z. de
link tussen de pensioenregelingen en de zogenaamde sekseneutrale berekenings-
normen.

In een tweede luik wordt gefocust op de weduwes (of weduwnaars) als bijzondere
risicogroep, wat het gevaar voor armoede en het sociaal risico van het verlies van
kostwinner (of partner) betreft.
In een eerste bijdrage kijken prof. Mortelmans en de heer Ponnet vanuit het levens-
loopperspectief naar de gevolgen van ‘verweduwing’. De auteurs analyseren hierbij
de keuze van de weduwen voor arbeidsmarktparticipatie, resp. opname van het
overlevingspensioen en de gevolgen van deze (levensloop)keuze in termen van
armoede(risico).
Vervolgens onderzoeken dr. Hoop en dra. Alofs de houdbaarheid van het overle-
vingspensioen (als compenserende uitkering in geval van verlies van kostwinner of
partner door overlijden) in het licht van het ‘adult worker model’ en de nieuwe
sociale risico’s daaraan verbonden. De auteurs gaan na of het overlevingspensioen,
mits het wordt aangepast, een hedendaagse legitimatie kan vinden wanneer het
gekoppeld wordt aan de risico’s verbonden aan de taak- en inkomensverdeling in
leefverband. Hierbij wordt inspiratie gezocht in het recent hervormde recht op ali-
mentatie na echtscheiding, een privaatrechtelijke compenserende uitkering na ver-
lies van kostwinner of partner.

In het derde luik wordt tot slot ingegaan op concrete voorbeelden en voorstellen
van levensloopregelingen of tijdspaarverzekeringen.
In een eerste bijdrage licht prof. Goudswaard de Nederlandse levensloopregeling
toe. De auteur gaat achtereenvolgens in op de achtergrond, totstandkoming en
inhoud van de op 1 januari 2006 in Nederland geïntroduceerde regeling, plaatst
enige kanttekeningen bij de vormgeving en het functioneren ervan en geeft tot slot
een aantal beleidsopties tot verbetering.
Aansluitend hierbij geven prof. Colle en de heer Bogaert een beknopte analyse van
het door de Belgische verzekeringssector uitgewerkte voorstel tot invoering van een
tijdspaarverzekering in België. Beide auteurs lichten het zogenaamde ‘Assuralia-voor-
stel’ kort toe in het licht van de buitenlandse – Franse en Nederlandse – voorbeelden.

____________
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HET GEZIN, EEN SCHAAMLAP VOOR DE
ARMOEDE VAN VROUWEN IN BELGIE

DOOR DANIELE MEULDERS* en SILE O’DORCHAI**

* Professor, Université Libre de Bruxelles, Afdeling toegepaste economie – DULBEA
** Onderzoeker, Université Libre de Bruxelles, Afdeling toegepaste economie – DULBEA

1. INLEIDING

De doelstelling van het BGIA-project (Belgian Gender and Income Analysis) (1)
bestaat erin een diepgaande en geïndividualiseerde analyse te maken van het inko-
men van vrouwen en mannen zoals dat via de bestaande databanken kan worden
berekend. De bedoeling is om een methode uit te werken om het individuele inko-
men te berekenen en indicatoren voor te stellen; tegelijkertijd wil het project een
licht werpen op de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen inzake het inkomen
waarover zij beschikken, en op het armoederisico.

Dit artikel bespreekt enkele resultaten van ramingen (2) die werden gerealiseerd op
basis van de databank SILC-België 2006, het Belgische gedeelte van EU-SILC (European
Statistics on Income and Living Conditions) (3). De databank van 2006 voor België
telt 5.860 huishoudens en 14.329 individuen, waarvan 11.314 ten minste 16 jaar
oud zijn.

Deze databank is wel recent, maar is gebaseerd op het traditionele concept gezin;
hoeveel het individuele inkomen van de gezinsleden bedraagt, wordt niet onder-
scheiden en de gegevens moeten worden bewerkt om het individuele inkomen te 

(1) Het project “Gender en inkomen: analyse en ontwikkeling van indicatoren – BGIA (Belgian Gen-
der and Income Analysis)” is een samenwerking van het Federaal Wetenschapsbeleid, het Instituut
voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de Algemene Directie Statistiek en Economische Infor-
matie en het departement Toegepaste economie van de Université Libre de Bruxelles (DULBEA). De
bedoeling is om een diepgaande en individuele analyse te maken van de huidige inkomenssituatie
van mannen en vrouwen, op basis van verschillende gegevensbronnen.
(2) Dit artikel steunt op de resultaten die worden uiteengezet in: Alaoui Amine, Z., Fredericq Evange-
lista, K., Meulders, D., O’Dorchai, S., Plasman, R. en Rycx, F., Revenus individuels et dépendance
financière des femmes et des hommes dans neuf pays européens en 2006, Working Paper DULBEA,
Research Report, nr. 09-12.RR, augustus, 2009.
(3) De statistieken van de Europese Unie over het inkomen en de levensomstandigheden (EU-SILC):
http://forum.europa.eu.int/Public/irc/dsis/eusilc/library.

609

MEULDERS-NED.qxp  19-5-2010  13:40  Pagina 609



BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2009

kunnen berekenen: sommige inkomens en de belastingen zijn in het geheel beke-
ken, voor de uitsplitsing ervan voor de leden van elk gezin moet dus een hypothese
worden opgemaakt.

Vernieuwend aan deze studie is dat zij dieper ingaat op het persoonlijke inkomen
van individuen, het inkomen waarover zij beschikken door hun werk, door over-
drachten die aan hun worden uitgekeerd, door inkomsten uit onroerende en roeren-
de goederen ... en dit ongeacht hun leefwijze of het gezin waartoe zij behoren. Wij
nemen hierbij radicaal afstand van de traditionele benaderingen van armoede en
inkomen, die het gezin beschouwen als een eenheid van analyse en verdeling. Er
zijn immers heel wat studies die de individueel gemeten loonverschillen tussen de
geslachten onderzoeken, maar slechts weinig studies gaan dieper in op de verschil-
len tussen het totaal bruto of netto individueel inkomen van vrouwen en mannen.
Dit kan voor een deel worden toegeschreven aan het ontbreken van kwalitatief
hoogstaande statistische gegevens over meerdere bestanddelen van het individueel
inkomen: vele gegevensbanken zijn nog steeds opgebouwd uitgaand van het gezin,
waarvoor samengevoegde gegevens worden verzameld inzake de verschillende
bestanddelen van inkomens en uitgaven.

Het armoedecijfer wordt traditioneel geraamd door uit te gaan van de sterke hypo-
these dat alle inkomens door de leden van een gezin gemeenschappelijk ter beschik-
king gesteld en gedeeld gebruikt worden, ongeacht hun eigen inbreng. Volgens
deze benadering is een persoon arm indien deze deel uitmaakt van een arm gezin,
ongeacht zijn persoonlijke inkomsten.
Men kan zich de vraag stellen in hoeverre deze hypothese nog geldt die werd over-
geërfd van de neoklassieke benadering waarbij het gezin wordt gezien als een zwarte
doos die functioneert als “één man” en waarbij het nut van het gezin een maximale
onbaatzuchtige invulling krijgt.
Het verontrustende hieraan is dat deze centrale hypothese dat alle middelen van de
gezinnen volledig worden gedeeld, niet ter discussie wordt gesteld, maar door
auteurs van armoedestudies evenmin als sterke hypothese wordt aangebracht. Zij
stellen hun resultaten voor alsof deze universeel zijn, zonder te vermelden in hoe-
verre zij aan deze aanvangshypothese onderhevig zijn.
Ook al kan bij brede internationale vergelijkingen die aan de genderproblematiek
voorbijgaan, met deze hypothese ondanks alles de toestand van gezinnen in ver-
schillende landen worden vergeleken, toch moet bij de analyse van individuele ken-
merken die tot armoede kunnen leiden, de validiteit van de resultaten in vraag wor-
den gesteld. Men kan er immers van uitgaan dat er een sterke correlatie bestaat tus-
sen verscheidene individuele kenmerken en het gezinstype waartoe men behoort.
Een interpretatie van het armoederisico – dat berekend wordt op basis van de hypo-
these dat inkomens gemeenschappelijk ter beschikking gesteld en gedeeld gebruikt
worden – naar individuele kenmerken toe, is fout ingevolge de sterke correlatie tus-
sen kenmerken en gezinstype. Aan de hand van de analyse van het armoederisico
voor gezinnen is het niet mogelijk de kansarmoede te meten van individuen in geval
van ontbinding van het gezin.
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Cantillon en Nolan (2001) formuleren het als volgt: “A major objection that feminist
economics raises to traditional neoclassical theory is that it neglects what goes on
within families .... Conventional methods analyzing poverty and income inequality
take the household as the income recipient unit, and assume resources are shared
so that each individual in a given household has the same standard of living. If diffe-
rent individuals within the household are likely to experience different levels of
well-being, this could have major implications for our understanding of poverty and
for the way anti-poverty policies are framed ... In particular, conventional practice
could lead to the extent and nature of gender differences in the experience of
poverty being understated, and to the capacity of policy to improve living standards
being seriously impaired.”

Talloze economen hebben reeds aangetoond dat de armoede van vrouwen onder-
schat wordt als men gebruik maakt van de hypothese dat de inkomens gelijk zijn
verdeeld tussen de gezinsleden onderling (Folbre, 1986; Kabeer, 1994; Woolley en
Marshall, 1994; Nelson, 1996). Het gezin geldt daarbij in zekere zin als schaamlap
voor de armoede.

Als we deze hypothese op de helling plaatsen en ervan uitgaan dat de leden van een-
zelfde gezin een verschillend welzijnsniveau kunnen hebben, dan zijn de meeste
ramingen van armoede niet exact en de beleidsinitiatieven die worden doorgevoerd
om de strijd tegen de armoede aan te binden, zouden weleens slecht uitgebalan-
ceerd kunnen zijn. De traditionele beleidsinitiatieven zouden de genderongelijkheid
nog kunnen versterken en niet in staat blijken te zijn om de levensstandaard van een
deel van de bevolking te verbeteren.
Daarom moeten absoluut de sterke hypothesen die de analyses met betrekking tot
de verdeling van middelen en de armoede onderbouwen, naar voren worden
geschoven en moet wetenschappelijk worden onderzocht hoe geldig deze hypothe-
sen zijn en welke systematische fouten de vaak als universeel voorgestelde resulta-
ten hierdoor bevatten.

Er moet worden nagegaan hoe de middelen worden verdeeld over de leden van een
gezin en aan welke armoederisico’s elke persoon afzonderlijk is blootgesteld. Ver-
scheidene studies hebben geprobeerd om de manier waarop de middelen en uitga-
ven binnen het gezin worden beheerd, in kaart te brengen door te kijken naar de
machtsverhoudingen tussen partners, de wijze waarop beslissingen tot stand
komen, en het belasting- en overdrachtenstelsel (Pahl, 1980, 1983, 1989; Vogler,
1989; Vogler en Pahl, 1993, 1994; Woolley en Marshall, 1994). Anderen hebben
getracht de verdeelregels te identificeren door gezinsuitgaven uit te splitsen volgens
de verworven goederen of diensten (Browning, Bourguignon, Chiappori en Leche-
ne, 1994). Nog anderen berekenden de verdelingsgraad van het inkomen binnen
het gezin en de mate waarin deze onderhevig is aan wijzigingen in het belasting- en
overdrachtenstelsel (Lundberg, Pollak en Wales, 1997).
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Voor het BGIA-project werd een nieuwe methodologie uitgewerkt die de armoede
op individueel niveau analyseert, eerder dan op gezinsniveau: de middelen van ieder
individu, ongeacht de kenmerken van het gezin waarvan men deel uitmaakt. Met
deze methode onderzoekt men ook de toestand van de individuen in geval van ont-
binding van het gezin. De hypothese dat de individuele inkomsten niet worden
gedeeld, is niet extremer dan deze van een volledige middelendeling.

Andere pogingen om het meten van armoede te individualiseren, beperkten zich tot
alleenwonende individuen of namen enkel de individuele inkomens in aanmerking,
zonder rekening te houden met de geglobaliseerde inkomsten op gezinsniveau
(Daly en Rake, 2002).

In het eerste deel van dit artikel bespreken we het individuele netto- en bruto-inkomen
van vrouwen en mannen en de bestanddelen daarvan. Het tweede gedeelte is gewijd
aan een uiteenzetting over een individueel armoederisicopercentage, ook wel financiële
afhankelijkheidsgraad genoemd. Dit percentage wordt berekend op basis van het indivi-
duele inkomen van de personen, zonder uit te gaan van een verdeling van het totale
inkomen van een gezin over de personen die het gezin uitmaken.

2. INKOMENSONGELIJKHEDEN TUSSEN VROUWEN EN MANNEN

Uit het onderzoek naar de verschillen in gemiddelden tussen het inkomen van vrou-
wen en dat van mannen, blijkt dat de verschillen voor alle inkomenscategorieën en
de bestanddelen ervan zeer groot zijn, en dat altijd in het nadeel van de vrouwen.

TABEL 1: VERHOUDING TUSSEN HET GEMIDDELDE INKOMEN VAN VROUWEN EN MANNEN
VOOR VERSCHILLENDE CATEGORIEEN EN DE BESTANDDELEN ERVAN, IN 2005 IN BELGIE (4)

(4) In alle tabellen van dit document geven de cijfers in cursief gedrukt een observatiecijfer van minder
dan 100 weer, wat overeenkomt met de door Eurostat weerhouden significantiedrempel.
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Inkomenscategorieën 

Basisindicatoren: 
verhoudingen van  

het gemiddelde inkomen 
vrouwen/mannen 

Bruto-inkomen 0,55 
Netto-inkomen 0,62 
1. Inkomen afkomstig van een economische activiteit 0,72 
 1.1 Inkomen van werknemers 0,72 
 1.1.1 Loon  0,74 
 1.1.2 Onregelmatig werk 0,75 
 1.1.3 Premies 0,58 
 Waarvan: 1.1.3.1 Vakantiegeld 0,61 
 1.1.3.2 Eindejaarspremie 0,68 
 1.1.3.3 Dertiende maand 0,70 
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Welk inkomen ook wordt bekeken, het gemiddelde inkomen van de vrouwen ligt
altijd lager dan dat van de mannen. In 2006 is het individuele netto-inkomen van de
vrouwen gelijk aan 62% van het gemiddelde inkomen van de mannen.
Het gemiddelde looninkomen van vrouwen ligt 28 procentpunten lager en dat ver-
schil is nog groter voor de zelfstandigen en ook voor alle premies waaruit het loon
bestaat: vrouwen hebben veel minder vaak beroepsvoordelen en als ze er dan al
hebben, zijn ze minder groot.
Voor de maatschappelijke overdrachten bedraagt het verschil gemiddeld -25 pro-
centpunten, voor de pensioenen bedraagt het -34 punten en voor de werkloosheids-
uitkeringen -32. Dat getuigt enerzijds van de negatieve effecten die alle flexibele vor-
men van arbeidstijdorganisatie met zich meebrengen – loopbaanonderbrekingen,
deeltijds werk, ... – en die vooral de vrouwen treffen, en anderzijds van de gevolgen
van het feit dat de sociale rechten niet geïndividualiseerd zijn.

Een van de meest controversiële punten van het feit dat de rechten niet geïndividu-
aliseerd zijn, is de modulering van de werkloosheidsuitkeringen volgens de gezins-
situatie. Hoewel het betalen van de werkloosheidsbijdragen geïndividualiseerd is,
ontvangen werknemers die hun baan verliezen en het statuut van samenwonende
hebben, slechts een beperkte uitkering in vergelijking met de alleenstaanden en de
werklozen met gezinslast. Identieke bijdragen geven recht op absoluut ongelijke uit-
keringen. Aangezien de samenwonenden meestal vrouwen zijn, is dit statuut,
gecombineerd met het lagere loonniveau voor vrouwen, de oorzaak van de ongelijk-
heid tussen vrouwen en mannen bij het innen van werkloosheidsuitkeringen.

Het effect van de leeftijd op het inkomen is verschillend voor mannen en vrouwen:
voor jongeren is het verschil kleiner, maar voor de oudste leeftijdsgroep is het bij-
zonder groot, wat bewijst dat vrouwen meer risico lopen om aan armoede te wor-
den blootgesteld.
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 1.1.3.4 Overuren 0,62 
 1.1.3.5 Winstdeling 0,45 
 1.1.3.6 Ander aanvullend inkomen 0,59 
 1.2 Andere inkomens dan die uit arbeid (bedrijfswagen) 0,86 
 1.3 Inkomen als zelfstandige 0,67 
2. Maatschappelijke overdrachten 0,75 
 2.1 Rustpensioenen  0,66 
 2.2 Werkloosheid 0,68 
 Waarvan: 2.2.1 Werkloosheidsuitkering 0,89 
 2.2.2 Brugpensioen 0,88 
 2.2.3 Vergoedingen wegens loopbaanonderbreking (tijdskrediet) 0,93 
 2.3 Invaliditeitsuitkeringen 0,83 
 2.4 Ziekte-uitkeringen 0,92 
 2.5 Studiebeurs 0,97 

Opmerking: tot de categorie rustpensioenen behoren het eigenlijke rustpensioen, het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, 
de tegemoetkoming ter aanvulling van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en de andere niet-gekende pensioenen. 
Bron: SILC-België 2006 (inkomens 2005). 
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TABEL 2: GEMIDDELD INDIVIDUEEL NETTO-INKOMEN VOLGENS LEEFTIJDSKLASSE EN VOLGENS
GESLACHT, IN 2005 IN BELGIE

De beroepsstatus speelt een doorslaggevende rol. Voor eenzelfde beroepsstatus situ-
eren vrouwen zich in vergelijking met de mannen steeds in de laagste decielen. Het
verschil dat ook tussen werknemers (voltijds -20 procentpunten en deeltijds -21)
wordt waargenomen, is desondanks het grootst bij gepensioneerden en niet-actie-
ven (-34 punten en -58 punten).

TABEL 3: GEMIDDELD INDIVIDUEEL NETTO-INKOMEN VOLGENS BEROEPSSTATUS

De analyse per deciel bekrachtigt deze resultaten: vrouwen bevinden zich voorna-
melijk in de eerste decielen, mannen in de laatste. Uit de analyses per deciel blijkt
tevens dat de profielen zeer uiteenlopend zijn wat de leeftijdsopbouw betreft: ook
hier komen het risico dat oudere vrouwen lopen, de beroepsstatus en het oplei-
dingsniveau duidelijk tot uiting.

De spreiding van mannen en vrouwen over de verschillende decielen wijst op een
zeer grote aanwezigheid van vrouwen in de eerste decielen: 84% van de personen
waaruit het eerste deciel bestaat, zijn vrouwen. De gelijkheid situeert zich ongeveer
ter hoogte van het 6e deciel en vanaf dan vermindert het percentage vrouwen, tot
nog slechts 23% in het laatste deciel.
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Netto-inkomen 
Leeftijdsklasse 

Vrouwen Mannen 

Verhouding van de 
gemiddelden 

vrouwen/mannen 

< 25 jaar 8.463 10.906 0,78 

25-34 jaar 15.161 19.599 0,77 

35-44 jaar 16.275 24.665 0,66 
Bron: SILC-België 2006 (inkomens 2005). 

Netto-inkomen 
Beroepsstatus 

Vrouwen Mannen 

Verhouding van de 
gemiddelden 

vrouwen/mannen 

Voltijdse werknemers 20.117 25.154 0,80 

Deeltijdse werknemers 15.734 19.899 0,79 

Werklozen 10.846 12.979 0,84 

Gepensioneerden 10.954 16.533 0,66 

Niet-actieven 4.019 9.667 0,42 
Opmerking: de niet-actieven zijn die personen die tijdens de referentieperiode ten minste 6 maanden inactief zijn (of 
studeren), volgens de kalendergegevens.  
Bron: SILC-België 2006 (inkomens 2005). 
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GRAFIEK 1: PERCENTAGE VROUWEN EN MANNEN PER DECIEL VAN HET INDIVIDUELE NETTO-
INKOMEN, IN 2005 IN BELGIE

Wij stellen voor om de volgende indicatoren voor de ongelijkheid tussen mannen en
vrouwen in België te weerhouden:
� het aandeel van de vrouwen in het eerste en laatste deciel: 84% en 23%;
� de verhouding tussen het percentage vrouwen in het eerste en laatste deciel: 3,6.

Met betrekking tot de verdeling van de leeftijdsklassen binnen de verschillende
decielen uit grafiek 2: personen jonger dan 25 bevinden zich voornamelijk in de eer-
ste twee decielen, de 25- tot 34-jarigen situeren zich voor de mannen in de laatste
vijf decielen, terwijl de vrouwen meer aanwezig zijn in de middelste decielen. Man-
nen tussen de 35 en de 54 jaar vormen de meerderheid van de laatste decielen, ter-
wijl het leeftijdsprofiel van vrouwen sterk verschilt: tussen de 35 en de 44 jaar zijn
ze vrij gelijk verspreid over de acht middelste decielen, tussen de 45 en de 54 jaar
bevinden ze zich onderaan de ladder, in de eerste decielen. Tussen de 55 en de 64
jaar ligt het omgekeerde profiel (de mannen in de laatste decielen en de vrouwen in
de eerste) in de buurt van het profiel dat voor de vorige leeftijdsklasse werd waarge-
nomen. Boven de 65 jaar tot slot zijn de vrouwen sterk geconcentreerd in de eerste
decielen, terwijl de mannen in de middelste decielen zitten.
De analyse getuigt dus van de kwetsbare positie van de oudere vrouwen, wier per-
soonlijk inkomen bijzonder laag ligt.
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Bron: SILC-België 2006 (inkomens 2005). 
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GRAFIEK 2: SPREIDING VAN VROUWEN EN MANNEN OVER DE DECIELEN VOOR VERSCHILLENDE
LEEFTIJDSKLASSEN, IN 2005 IN BELGIE

Bron: SILC-België 2006 (inkomens 2005).

De verdeling in decielen van personen naargelang van hun beroepsstatus (grafiek 3)
vertoont eveneens grote verschillen tussen vrouwen en mannen: mannelijke voltijd-
se werknemers bezetten vooral de hoogste decielen, terwijl vrouwen eerder verte-
genwoordigd zijn in de decielen 6 tot 9.
De verdeling in decielen van deeltijdse werknemers vertoont een verschillend pro-
fiel naargelang van het geslacht: vrouwen situeren zich in de eerste vijf decielen,
mannen in de laatste vijf; dat bevestigt dat de situatie voor deeltijds werk bij man-
nen en vrouwen verschillend is: vrouwen worden immers vaak genoodzaakt om
deeltijds te werken omdat ze het moeilijk hebben om beroepsactiviteit en ouder-
schap met elkaar te combineren, terwijl deeltijds werkende mannen vrije tijd en een
zeer goed verloonde beroepsactiviteit combineren.
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GRAFIEK 3: SPREIDING VAN VROUWEN EN MANNEN OVER DE DECIELEN NAARGELANG VAN DE
BEROEPSSTATUS, IN 2005 IN BELGIE

Bron: SILC-België 2006 (inkomens 2005).

De statuten werkloosheid en arbeidsongeschiktheid betreffen de personen uit de
eerste decielen. Werkloze vrouwen zijn meer vertegenwoordigd in het tweede
deciel. Wellicht komt dit doordat de rechten inzake werkloosheid niet geïndividuali-
seerd zijn, wat neerkomt op lagere vergoedingen voor vrouwen.
Grote verschillen worden ook vastgesteld bij de gepensioneerden, van wie de vrou-
wen zich in de eerste vier decielen bevinden en de mannen in de hogere decielen.
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Door het feit dat vrouwen zich van huishoudelijke taken kwijten, komen ze in een
situatie van ernstige afhankelijkheid en bestaansonzekerheid terecht; ze hebben
geen eigen inkomen, in het eerste deciel, en zijn volledig afhankelijk van de vrijgevig-
heid van hun partner.

GRAFIEK 4: SPREIDING VAN VROUWEN EN MANNEN BINNEN DE DECIELEN PER ONDERWIJS-
NIVEAU, IN 2005 IN BELGIE

Bron: SILC-België 2006 (inkomens 2005).

Welk onderwijsniveau vrouwen ook hebben, ze komen steeds in minder gunstige
situaties terecht dan mannen. Vrouwen die geen diploma van hoger onderwijs heb-
ben, behoren voornamelijk tot de eerste vijf decielen, terwijl de mannen zich in de
middelste en zelfs in de hoogste decielen bevinden als ze het hoger secundair
onderwijs hebben afgemaakt. Alleen met een diploma van hoger onderwijs kunnen
vrouwen uit de eerste decielen geraken.

3. BEREKENING VAN HET INDIVIDUELE ARMOEDERISICO OF DE FINANCIELE AFHAN-
KELIJKHEIDSGRAAD

Op basis van het individuele inkomen, dat in het tweede deel werd toegelicht, wer-
den verschillende indicatoren ontwikkeld waarmee de ongelijkheden tussen vrou-
wen en mannen inzake inkomen kunnen worden samengevat. Deze indicatoren
baseren zich op het begrip individueel armoederisico of “financiële afhankelijk-
heid”: personen die financieel afhankelijk zijn, zijn die personen wier individuele
netto-inkomen lager ligt dan 60% van het individuele mediaaninkomen.
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Het begrip financiële afhankelijkheid staat in feite voor het armoederisico dat
iemand loopt wanneer hij alleen in zijn behoeften moet voorzien, met zijn eigen
inkomen en zonder de hulp van anderen. Wij gaan uit van de hypothese dat indivi-
duen alleen door het inkomen waarover zij persoonlijk beschikken, beschermd zijn
tegen het armoederisico.

De voorgestelde financiële afhankelijkheid kan naast het Europese armoederisico-
percentage worden gelegd, dat wordt omschreven als het percentage personen dat
tot een gezin behoort met een beschikbaar equivalent volwassen inkomen dat min-
der bedraagt dan 60% van het equivalent nationaal mediaaninkomen. Het essentiële
verschil is dat wij het gezin niet beschouwen als een eenheid van gedeelde midde-
len. Wij nemen elk individu afzonderlijk in aanmerking, ongeacht het gezin waartoe
het behoort, en houden rekening met het individueel inkomen van elke persoon.

Tabel 4 illustreert de financiële afhankelijkheidsdrempel en de financiële afhankelijkheids-
graad of het individuele armoederisicopercentage volgens geslacht.

Vier indicatoren worden in deze tabel opgenomen:
� de eerste indicator is de financiële afhankelijkheidsgraad volgens geslacht;
� de tweede indicator is de verhouding tussen het aandeel van de vrouwen die

onder de afhankelijkheidsdrempel leven, en dat van de mannen. Deze indicator is
vergelijkbaar met de “gender poverty gap”, die door Casper et al. (1994) werd ont-
wikkeld en het verschil in armoede tussen mannen en vrouwen voorstelt als de ver-
houding tussen het percentage arme vrouwen en het percentage arme mannen;

� de derde indicator is de verhouding tussen de betrekkelijke mediaanverschillen
tussen vrouwen en mannen. Deze indicator werd voorgesteld door Atkinson et al.
(2007). Het betrekkelijke mediaanverschil geeft het verschil aan tussen het indivi-
dueel mediaaninkomen van personen die niet boven de afhankelijkheidsdrempel
uitkomen, en de afhankelijkheidsdrempel zelf, uitgedrukt in percentage van de
afhankelijkheidsdrempel;

� de vierde indicator die wordt voorgesteld, is de verhouding tussen de intensiteit
van de afhankelijkheid van vrouwen en mannen. De intensiteit van het afhankelijk-
heidsrisico is het product van twee bestanddelen: de afhankelijkheidsgraad en het
betrekkelijke mediaanverschil. Deze indicator combineert derhalve het aantal indi-
viduen onder de afhankelijkheidsdrempel volgens geslacht met de ernst van deze
afhankelijkheid bij individuen die in een toestand van afhankelijkheid verkeren.
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TABEL 4: INDICATOREN BEREKEND OP BASIS VAN DE FINANCIELE AFHANKELIJKHEIDSDREMPEL
BGIA, IN 2005 IN BELGIE

Bron: SILC-België 2006 (inkomens 2005).
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SILC-België 2006 

Financiële afhankelijkheidsdrempel (per maand) 787 EUR 

Percentage van de bevolking onder de 
afhankelijkheidsdrempel 24% 
Aandeel van de vrouwen 78% 
Aandeel van de mannen 22% 
Indicator: financiële afhankelijkheidsgraad of  
individueel armoederisicopercentage 
Totaal 24% 
Vrouwen 36% 
Mannen 11% 
Indicator: verhouding tussen de financiële afhankelijk-
heidsgraad van de vrouwen en die van de mannen 3,3 
Spreiding van de afhankelijkheidsgraad: 
Mediaaninkomen van de personen onder de drempel 
(maandelijks) 259 
Vrouwen 196 
Mannen 443 
Verschil tussen het mediaaninkomen van de personen 
onder de drempel en de drempel zelf (maandelijks) 528 
Vrouwen 590 
Mannen 344 
Betrekkelijk mediaanverschil van de personen  
onder de drempel 67%
Vrouwen 75%
Mannen 44%
Indicator: verhouding tussen de betrekkelijke 
mediaanverschillen van de vrouwen en die van de mannen 1,7 
Intensiteit van de financiële afhankelijkheid: 
Totale bevolking 16%
Vrouwen 27%
Mannen 5%
Indicator: verhouding tussen de intensiteit van de 
financiële afhankelijkheid van de vrouwen  
en die van de mannen 5,6 
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Voor de vrouwen is het risico dat ze in een situatie van financiële afhankelijkheid
terechtkomen, drie keer groter dan voor de mannen.

Het inkomen van vrouwen die zich in een situatie van financiële afhankelijkheid
bevinden, ligt verder af van de afhankelijkheidsdrempel dan dat van de mannen. Dat
betekent dat financieel afhankelijke vrouwen zich in een lastigere situatie bevinden
dan de mannen. Dit wordt bevestigd door de vierde indicator, die aantoont dat de
intensiteit van de afhankelijkheid voor vrouwen meer dan vijf keer groter is.
Het Europese armoederisicopercentage meet het percentage personen dat tot een gezin
behoort met een beschikbaar equivalent volwassen inkomen dat minder bedraagt dan
de armoededrempel van 60% van het beschikbare equivalent mediaaninkomen.
Voor deze berekening wordt de som gemaakt van alle inkomens van het gezin, die
dan over alle leden van het huishouden worden verdeeld volgens een equivalentie-
schaal die aan de eerste volwassene een gewicht van 1 toekent, aan de andere vol-
wassenen 0,5 en aan de kinderen jonger dan 14 0,3 (5). Dit komt hierop neer dat
per huishouden een equivalent volwassen inkomen wordt berekend op basis van de
hypothese dat de middelen integraal over de leden van het huishouden worden ver-
deeld, ongeacht hoeveel het inkomen van elk van hen bedraagt.

Integendeel: de financiële afhankelijkheidsgraad is gebaseerd op het individuele
inkomen van elke persoon, zonder uit te gaan van de veronderstelling dat alle inko-
mens worden samengevoegd en weer verdeeld.

Tabel 5 vergelijkt onze resultaten met de resultaten die worden berekend volgens
de Europese hypothesen (equivalent inkomen en gelijke verdeling van de middelen
van het gezin) voor dezelfde steekproef.

Als het armoederisico op individueel niveau wordt berekend, levert dit de volgende
twee gevolgen op: enerzijds ligt het percentage van risicopersonen hoger wanneer
de hypothese van het verdelen wordt verworpen; anderzijds lopen vrouwen veel
meer risico.
De financiële afhankelijkheidsgraad van de vrouwen bedraagt 36% wanneer de bereke-
ning gebeurt op basis van het individuele inkomen, en bedraagt nog slechts 14%
wanneer de berekening op het niveau van de gezinnen gebeurt. 

TABEL 5: VERGELIJKING VAN DE FINANCIELE AFHANKELIJKHEIDSGRAAD VOLGENS BGIA EN HET
EUROPESE ARMOEDERISICOPERCENTAGE, IN 2005 IN BELGIE

(5) EU-SILC. Statistics on Income and Living Conditions. Overview and results, p. 21, 2005.
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Totaal  Vrouwen Mannen 

Europees armoederisicopercentage 13% 14% 12% 

Financiële afhankelijkheidsgraad 24% 36% 11% 
Bron: SILC-België 2006 (inkomens 2005). 
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De financiële afhankelijkheidsgraad ligt 11 punten hoger dan het armoederisicoper-
centage. Het armoederisicopercentage ligt hoger voor de mannen (+1 procentpunt),
maar is vooral veel lager voor de vrouwen (-22 procentpunten). Dat illustreert per-
fect de gevolgen van de gekozen hypothesen: door op het niveau van het gezin te
globaliseren, verhullen we de individuele armoederisico’s van de vrouwen. Deze
conclusie stemt tevens overeen met de vaststellingen van Rake en Daly (2002), die
stellen dat de veronderstelling van gelijke verdeling van het inkomen binnen het
gezin, de armoedesituatie van de vrouwen bagatelliseert.

4. CONCLUSIES

Uit een eerste analyse van het individuele inkomen en de bestanddelen daarvan blij-
ken duidelijk de onmiskenbare ongelijkheden die de inkomensverdeling tussen man-
nen en vrouwen kenmerken: gemiddeld ligt het individuele netto-inkomen van
vrouwen in 2005 38% lager dan dat van de mannen.

Als men de inkomensbestanddelen terugbrengt tot het aantal begunstigden, vallen
deze steeds lager uit voor vrouwen:
� de inkomens uit arbeid liggen gemiddeld 28% lager en uit een analyse van de

bestanddelen blijkt dat het verschil dat men voor het basisinkomen uit arbeid vast-
stelt, vergroot wordt door de verschillende onrechtstreekse loonvormen;

� de overdrachten van de overheid zwakken geenszins de ongelijkheden af, aange-
zien ze gemiddeld 25% lager zijn voor vrouwen, -34% voor pensioenen, -32% voor
werkloosheidsuitkeringen, ongelijkheden veroorzaakt door de niet-individualise-
ring van rechten, loopbaanonderbrekingen en deeltijds werken bij vrouwen.

Een analyse van het netto individueel inkomen over de decielen vult deze cijfers
aan:

Vrouwen maken 84% uit van de personen in het eerste deciel en hebben nog slechts
een aandeel van 23% in het tiende deciel.

Het leeftijdseffect verschilt sterk voor mannen en vrouwen. Mannen van 35 tot 65
jaar vindt men hoofdzakelijk terug in de laatste decielen. Vrouwen van dezelfde leef-
tijdsgroep daarentegen maken vooral deel uit van de eerste decielen. De toestand is
bijzonder zorgwekkend voor de vrouwen uit de oudste leeftijdscategorie. Ongeacht
de activiteit die ze verrichten, situeren vrouwen zich in vergelijking met de mannen
steeds in de laagste decielen, zelfs wanneer ze voltijds werken.

Ten slotte werkt ook het opleidingsniveau niet op dezelfde wijze voor beide
geslachten. Vrouwen met een bescheiden of gemiddeld opleidingsniveau moeten
het vaker met een laag inkomen stellen dan mannen. 
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In het tweede deel stellen we de definitie van ongelijkheidsindicatoren mannen/
vrouwen voor, waarbij we ons baseren op het begrip financiële afhankelijkheid of
individueel armoederisico: vrouwen die zich in een situatie van financiële afhanke-
lijkheid of in een situatie van individueel armoederisico bevinden, zijn die vrouwen
wier individuele netto-inkomen lager ligt dan 60% van het individueel mediaaninko-
men. Dit begrip kan naast het Europese armoederisicopercentage worden gelegd,
dat wordt omschreven als het percentage personen dat tot een gezin behoort met
een beschikbaar equivalent volwassen inkomen dat minder bedraagt dan 60% van
het equivalent nationaal mediaaninkomen. Het essentiële verschil is dat wij het
gezin in deze studie niet beschouwen als een eenheid van gedeelde middelen. Wij
nemen elk individu afzonderlijk in aanmerking, ongeacht het gezin waartoe het
behoort, en houden rekening met het individueel inkomen van elke persoon. De
hypothese dat alle middelen gelijk over de verschillende leden van het gezin wor-
den verdeeld, weerhouden wij niet.

Uit de financiële afhankelijkheidsgraad blijkt dat 36% van de vrouwen en 11% van de
mannen in België een individueel inkomen heeft dat lager is dan de drempel van
60% van het individueel mediaaninkomen:
� voor vrouwen is het risico op financiële afhankelijkheid meer dan driemaal groter

dan voor mannen;
� het inkomen van vrouwen die zich in een situatie van financiële afhankelijkheid

bevinden, ligt verder af van de afhankelijkheidsdrempel dan dat van de mannen.
Daaruit leiden we af dat financieel afhankelijke vrouwen zich in een lastigere situ-
atie bevinden dan de mannen;

� de intensiteit van de afhankelijkheid is meer dan vijfmaal groter voor vrouwen.

De berekening van het armoederisico op individuele basis heeft twee effecten: enerzijds
ligt het percentage van risicopersonen hoger wanneer de hypothese van het verdelen
binnen het gezin wordt verworpen; anderzijds lopen vrouwen veel meer risico.

Het armoederisicopercentage voor vrouwen bedraagt 36% als de berekening
gebeurt op basis van het individueel inkomen. Het bedraagt nog slechts 14% wan-
neer het risico, zoals in de Europese berekeningen, op gezinsbasis wordt berekend.

De financiële afhankelijkheidsgraad of het individueel armoederisicopercentage ligt
11 punten hoger dan het Europese armoederisicocijfer. Het Europese armoederisico-
percentage ligt hoger voor de mannen (+1 procentpunt), maar is vooral veel lager
voor de vrouwen (-22 procentpunten). Dat illustreert perfect de gevolgen van de
gekozen hypothesen: door op het niveau van het gezin te globaliseren, verhullen we
de individuele armoederisico’s van de vrouwen.

Dit soort van analyse moet worden voortgezet door de traditionele indicatoren geba-
seerd op het gezin aan te vullen met identieke indicatoren gebaseerd op andere
hypothesen van gedeelde middelen. De financiële afhankelijkheid getuigt van de
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risico’s in geval van breuk of ontbinding van de gezinskern voor personen wier
inkomen door andere volwassenen wordt verstrekt, en die risico’s zijn in Europa
momenteel zeer groot.

Wat de weerslag op het beleid en de aanbevelingen betreft: het feit dat we in de
belangrijkste gegevensbanken die kunnen worden gebruikt om middelen en con-
sumptie te bestuderen, niet over individuele gegevens beschikken, is een afspiege-
ling van een specifieke, onvolledige visie op de maatschappij, die aansluit bij het
unitair gezinsmodel, waarbij men optreedt als “één man” en voorbijgaat aan de
respectieve voorkeuren en middelen van elk gezinslid afzonderlijk. Deze traditiona-
listische opvatting vindt men eveneens terug bij de vaststelling dat in België de
sociale rechten nog steeds geen individuele rechten zijn, en al zeker niet in de bereke-
ningswijze van de indicatoren die het beleid opvolgen. Briar verduidelijkt dit als
volgt: “Ways of conceptualising and measuring poverty, inequality and well-being
are political and contestable, and thus are subject to constant reinterpretation and
change. Indices and concepts, to a considerable extent, reflect the values of the
people responsible for framing them. Concepts and measures potentially can be framed
in ways that expose the poverty of disadvantaged groups, such as women, and that
act as a basis for action to improve the situation of these groups. However, the choi-
ce of concepts and measures also can be used by governments to present the results
of their policies in a more favourable light, or to restrict demands for assis-tance.”
(Briar, p. 12, 2000).

De verantwoordelijkheid ligt derhalve bij het beleid, en de weerslag hiervan is
groot: hoe kunnen we de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen efficiënt
bestrijden als men deze ongelijkheden weigert te meten op grond van het individu-
eel inkomen? Hoe kunnen we de armoede van vrouwen bestrijden als men ze weg-
moffelt binnen het gezin?

We formuleren drie aanbevelingen:
� Gegevensbanken verrijkt met individuele gegevens

Een eerste hervorming zou zijn dat men voorziet in gegevensbanken op grond
waarvan binnen de gezinnen nauwkeurig geïdentificeerd kan worden wat ieder
gezinslid individueel produceert en consumeert, dat men zich dus niet langer ach-
ter het gezin verschuilt, maar de werking ervan openbreekt. Deze gegevens zijn
onmisbaar om nauwkeurig te identificeren hoe de ongelijkheden zijn opgebouwd
en wat de weerslag ervan is. Als men op basis van onbestaande gegevens theo-
rieën formuleert, dan is dat de beste aanzet tot een inefficiënt beleid.

� Op individueel vlak berekende indicatoren die niet tot onderschatting van kans-
armoede bij vrouwen leiden
Als deze gegevensbanken met individuele gegevens worden aangevuld, zal het
noodzakelijk zijn om de ongelijkheids- en armoede-indicatoren te herzien en ein-
delijk de sterke hypothese dat alle middelen door de leden van een gezin gedeeld
gebruikt worden, definitief naar de vergeethoek te verbannen.
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Wij stellen voor dat op Belgisch niveau een systematische opvolging van de BGIA-
indicatoren wordt georganiseerd. Dit soort opvolging bestaat reeds voor het gen-
dergebonden loonverschil tussen vrouwen en mannen in België, zoals dit jaar-
lijks wordt gepubliceerd door het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en
Mannen. Gelet op de sterke ongelijkheden tussen vrouwen en mannen inzake
inkomen en financiële afhankelijkheid, zoals blijkt uit de BGIA-analyse, lijkt het
ons essentieel dat de BGIA-indicatoren worden gepubliceerd en vervolgens op
jaarlijkse basis worden opgevolgd om de evolutie van de ongelijkheden tussen
vrouwen en mannen in Europa te meten.
Op Europees vlak zouden de gemeenschappelijke indicatoren bestemd om het
socialebeschermings- en sociale-insluitingsproces te volgen, eveneens moeten
worden aangevuld met indicatoren gebaseerd op het individueel inkomen: de
gepresenteerde armoedepercentages en inkomensongelijkheden worden er bere-
kend zonder rekening te houden met het individueel inkomen, uitgaand van de
sterke hypothese dat binnen het koppel alle middelen gedeeld worden gebruikt.
Aangezien met die indicatoren de weerslag van het nationaal beleid op de maat-
schappelijke integratie, de pensioenen en de gezondheid wordt gemeten, kunnen
indicatoren met een scheefgetrokken gendereffect de overheden ertoe aanzetten
om voorbij te gaan aan de ongelijkheden tussen vrouwen en mannen die door
deze indicatoren verborgen blijven. Hierdoor kunnen de beleidsinitiatieven
onbruikbaar blijken te zijn om de werkgelegenheid en de sociale insluiting van
vrouwen te bevorderen, aangezien hun specifieke situatie door de gebruikte indi-
catoren niet op een correcte wijze wordt weergegeven. Wij vinden het dan ook
essentieel dat nieuwe indicatoren die op individueel niveau worden gemeten, de
indicatoren van “Laken” zouden aanvullen.

� Een geïndividualiseerd sociaal en fiscaal beleid
Zodra de gegevensbanken zijn aangepast en de indicatoren worden berekend en
opgevolgd, moeten de socialezekerheidsstelsels in heel Europa nog worden her-
zien, zodat aan alle individuen individuele sociale rechten kunnen worden
gewaarborgd, ongeacht het geslacht of het gezinstype waartoe ze behoren. De
belastingstelsels en de maatschappelijke overdrachten berusten nog te vaak op
het traditionele schema van de man die in de behoeften van het gezin voorziet.

(Vertaling)
____________
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INLEIDING EN THEORETISCH KADER

Verschuivingen in de middelenstroom en (her)definiëringen van specifieke uitkerin-
gen die tijdens de voorbije twee decennia werden ingevoerd, veranderden de com-
plexiteit van de welzijnsregelingen en in het bijzonder van de pensioenstelsels in
Europa. Over het algemeen worden deze ontwikkelingen als genderneutraal
beschouwd. In verband met de pensioenstelsels en de veranderingen die deze heb-
ben ondergaan, wil ik aantonen dat de gevolgen voor mannen en vrouwen verschil-
lend zijn. Hoewel in deze snapshotanalyse de klemtoon vooral ligt op de pensioen-
normen en pensioenhervormingen van de “volwassen” EU15-verzorgingsstaten, zijn
de meeste ontwikkelingen en de categorisering ook van toepassing voor de nieuwe-
re lidstaten.

De middelen om de verzorgingsstaat te financieren zijn voornamelijk afkomstig van
de lonen. Dit is met name het geval voor de specifieke welzijnsregelingen inzake
pensioenen. Bijgevolg veronderstelt het toekennen van uitkeringen een substantiële
participatie op de arbeidsmarkt, evenwel met twee beperkende factoren: de
arbeidsmarkten worden gekenmerkt door uitsluiting en ongelijkheid en deze uitslui-
ting en ongelijkheid worden gereproduceerd en soms zelfs in de hand gewerkt door
de verzorgingsstaatregelingen (Harvey en Randles, 2003).

Verzorgingsstaatregelingen vorm geven (en ze hervormen) betekent normen defi-
niëren, standaardiseren en implementeren: het is een voortdurend proces waarbij
wordt geformuleerd wat “normaal” is. De berekeningsnormen (nationaal bepaalde
formules die bv. aan de sociale bijdragen worden gelinkt en bedoeld zijn om concre-
te aanspraak te berekenen) voor sociale uitkeringen bijvoorbeeld, verwijzen naar
een specifieke normale en in zekere zin gemiddelde levensloop. Er wordt uitgegaan
van een gestandaardiseerde biografie die de nadruk legt op arbeidsmarktparticipatie.
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De pensioenniveaus weerspiegelen de onderhorigheid aan de levensloopnormen.
Om structurele verschillen op dit niveau te begrijpen, belicht ik de pensioenen via
de levensloop. Verzorgingsstaatregelingen institutionaliseren een gestandaardiseer-
de vorm van leven (Cunningham, 2008a; Frericks, 2007; Kohli, 1986; Krüger, 2003;
Marshall en Mueller, 2002; Mayer en Hillmert, 2003; Moen en Sweet, 2004). Er
wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtmatige biografieën naargelang ze met
meer of minder succes aan de (op de arbeidsmarkt gerichte) normen beantwoor-
den. De (her)definiëring van dergelijke levensloopnormen brengt flink wat proble-
men met zich mee door het feit dat concrete levens zelden passen in het normatieve
ideaal, zoals uit empirische studies blijkt (ASIB, 2008; Buchmann et al., 2003; EG-
rapport, 2008; Eurostat, 2008 en 2009; Keuzekamp, 2004; OESO, 2009a; Sarfati,
2003; Veil, 2002). Daarom maak ik een onderscheid tussen, enerzijds, de levens-
loopnormen of -standaarden waarop het beleid expliciet is gebaseerd – een beleid
dat tegelijkertijd deze normen of standaarden stabiliseert of wijzigt – en, anderzijds,
de levenslooptheorie en levensloopstudies die de complexiteit van de effectieve
levensloop van mannen en vrouwen, maar ook de impact van de onderlinge afhan-
kelijkheid tussen de individuele levenslopen analyseert.

Pensioennormen vormen de basis voor de berekening van volledige pensioenrech-
ten (in de zin van op de nationale interpretatie van sociale burgerrechten gebaseer-
de pensioenformules, zoals de Duitse Eckrentner (1) of de Nederlandse 70 procent
van het gemiddelde inkomen van het individu). Deze berekeningsnormen verschil-
len van land tot land; behalve loonsgebonden uitkeringen kunnen ze ook basispen-
sioenen op basis van verblijfplaats of pensioenaanspraken voor zorgperioden omvatten.
De recente hervormingen hebben een aanzienlijk effect op deze berekeningsnormen.

Nog een punt is bijzonder relevant, willen we de gendereffecten van pensioen-
hervormingen begrijpen. De eenheid die in alle landen voor de verzorgingsstaatnor-
men werd gebruikt, was het gezin; deze norm is nu echter – zij het op verschillende
niveaus – het individu geworden, wat leidt tot een grotere individuele verantwoor-
delijkheid. Daarom bespreek ik het weduwepensioen hier niet, aangezien het
belang ervan afneemt. Hoewel het concept van individualisering van de pensioen-
rechten positief kan zijn voor de economische onafhankelijkheid van vrouwen,
blijkt de implementatie van deze nieuwe procedure vaak problematisch te zijn door
het feit dat de pensioennormen waarop deze rechten gebaseerd zijn, niet op de juis-
te wijze werden aangepast voor vrouwen. In de praktijk komt dat hierop neer dat
vrouwen nu ook moeten voldoen aan de normen voor de mannelijke kostwinner,
die in sommige gevallen wat werden bijgesteld, zoals ik zal aantonen.

De participatiegraad van vrouwen op de arbeidsmarkt gaat in stijgende lijn en dat
feit is van belang voor de opbouw van pensioenrechten. Denken dat een verhoging

(1) De Eckrentner vooronderstelt 45 jaar voltijdse arbeidsmarktparticipatie met een gemiddeld inko-
men als gemiddelde normatieve pensioenbiografie.
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van de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen voldoet om de lagere pensioenen van
vrouwen te compenseren, is echter niet juist, en wel om twee redenen:
� de structurele tekortkomingen en het genderonderscheid in de welzijnsregelingen

en op de arbeidsmarkt zijn wel gewijzigd, maar blijven bestaan;
� de overname van zorgtaken door de markt kan niet volledig worden verwezen-

lijkt, zoals bijvoorbeeld Lewis en Giullari (2005) aantonen.

Zolang de levensloop en de structuren van de verzorgingsstaat gendergebonden blij-
ven, blijft het streven van de pensioenhervorming naar een individualisering van de
pensioenrechten een gendergebonden proces (Frericks et al., 2006, 2007 en 2008;
Ginn, 2004; Hill, 2007; Leitner, 2001). Levenslopen en ideale biografieën zoals die in
de structuren van de verzorgingsstraat werden ingevoerd, zijn behoorlijk onderling
afhankelijk (Krüger, 2003; Moen, 2003; Sainsbury, 1999). Er zijn wel degelijk tenden-
sen aanwezig om de levensloopnormen en de verzorgingsstaatregelingen te moderni-
seren (en te “ontgenderen”). De praktische resultaten zijn echter beperkt of dubbel-
zinnig (Frericks, 2008). In deze bijdrage wordt de klemtoon gelegd op de persistente,
naar het mannenpensioen georiënteerde normen en het nauwelijks herziene gender-
contract: de kans om pensioenrechten op te bouwen en aan de pensioennormen te
voldoen, is beperkt door de structurele genderverschillen van de welvaartssystemen,
d.w.z. van de structurele, sociale en culturele gegevens. Dit argument is van toepas-
sing op alle verschillende pensioenstelsels in de Europese landen (2).

De factoren die het pensioen bepalen, zijn aan de levensloop gelinkt, zoals wordt
gesteld door Moen en Sweet (2004) en Frericks (2007). In deze bijdrage maak ik een
analyse van hun drievoudige koppeling en het geïmplementeerd sociaal beleid:
� arbeidsmarktparticipatie in de zin van een levenslange loopbaan, gendergebonden

tewerkstelling en gendergebonden levenslang leren, en de invloed van belastin-
gen en loonregelingen;

� zorg, met inbegrip van pensioenaanspraken voor zorgperiodes, respectievelijk
zorgtaken (zorgkredieten), ouderschapsverlof en levensloopregelingen;

� de koppeling van de subsystemen en hun complexe invloed op de pensioenniveaus,
d.w.z. de link tussen de pensioenregelingen en de zogenaamde sekseneutrale bereke-
ningsnormen.

Elke invloedsfactor wordt geanalyseerd door te verwijzen naar een aantal Europese
voorbeelden.

(2) Nationale pensioenstelsels worden vaak gezien als bestaande uit pijlers. Deze categorisering
houdt heel wat problemen in, nog los van het feit dat het nauwelijks mogelijk is om genderverschil-
len aan te tonen op basis van deze categorisering (Frericks, 2007; Frericks et al., 2006).
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1. STRUCTURELE GENDERDIFFERENTIATIE VAN WELVAARTSSYSTEMEN

Volledige pensioenrechten zijn in alle Europese landen gelinkt aan een onafgebroken
arbeidsmarktparticipatie en in sommige landen spelen ook woonplaats en ‘‘themakre-
dieten’’, d.w.z. pensioenaanspraak, een rol (zie tabel 1). Woonplaats of pensioenkre-
dieten alleen zijn ontoereikend om volledige pensioenrechten op te bouwen en de
Europese Unie (Lissabondoelen) heeft als expliciete doelstelling om de arbeidsmarkt-
participatie van iedereen, maar in het bijzonder van vrouwen op te drijven.

TABEL 1: OUDERDOMSPENSIOENSYSTEMEN IN DE EU-25

Deze illustratie is een sterk vereenvoudigde weergave van ouderdomspensioensyste-
men (tabel 1). Enige uitleg kan misverstanden voorkomen. Tot de op de arbeidsmarkt
gebaseerde pensioenen reken ik de wettelijke en de aanvullende pensioenen, maar
ook de door belastingen gesubsidieerde, zogenaamde privépensioenen. Met gegaran-
deerde minimumpensioenen zoals die bijvoorbeeld in Duitsland en Zweden voorko-
men in de categorie van op woonplaats gebaseerde basispensioenen, houd ik hier
geen rekening, alleen met inkomensonafhankelijke (en niet-verrekende) pensioenen.

Er bestaan verschillende middelensystemen: pay-as-you-go (PAYG), volledige
kapitaaldekking (VKD) of door belastingen gefinancierde systemen; in relatieve ter-
men wordt een algemene tendens in de vorm van plus en minus toegevoegd; zo
betekent “-” dat het belang ervan voor de financiering van de individuele pensioen-
uitkering afneemt. Voor al de informatie die wordt verstrekt, zou per land een
wezenlijk onderscheid moeten worden gemaakt en uitleg moeten worden verschaft,
en mogelijk moet dan bijkomende informatie worden toegevoegd. Deze illustratie
kan echter dienst doen als beknopt overzicht.

Het lijdt niet de minste twijfel dat de toenemende arbeidsmarktparticipatie van
vrouwen van belang is om hun pensioenrechten te verhogen en de strijd aan te bin-
den tegen de genderkloof die in meer of mindere mate in alle Europese landen
bestaat (EG-rapport, 2003a en 2006; Nationale Actieplannen, 2005). Dit is belangrijk
omdat vrouwen in de toekomst steeds afhankelijker zullen zijn van hun eigen rech-
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Op de
arbeidsmarkt
gebaseerde
pensioenen

Expliciete 
pensioen-
kredieten 
(zorg)*

Op de woonplaats 
gebaseerde
basispensioenen*

Afgeleide rechten 
(weduwnaars)

Landen EU-25 D, F, A NL, DK afgeschaft of in sterke 
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ten en dat ten gevolge van bezuinigingen in de meeste op pay-as-you-go gebaseerde
pensioenstelsels (d.w.z. stelsels die door bijdragen van de huidige bijdragebetalers
worden gefinancierd) en van de individualisering van de verantwoordelijkheid om
sociale rechten op te bouwen. Pensioenrechten gebaseerd op volledige arbeids-
marktparticipatie met, idealiter, een levenslange volledige tewerkstelling voor ieder-
een, zijn echter niet realistisch. Twee redenen kunnen daarvoor worden aange-
haald: enerzijds ingrijpende veranderingen op de arbeidsmarkten, zoals stijgende
werkloosheidscijfers, variërend van land tot land en van jaar tot jaar (OESO, 2009a;
Eurostat, 2009), en anderzijds zorgverantwoordelijkheden (Frericks, 2007; Lewis en
Giullari, 2005).

De kansen van vrouwen om voldoende pensioenrechten op te bouwen, ondergin-
gen noemenswaardige ontwikkelingen, zowel positieve als negatieve. Geen van die
ontwikkelingen zijn echter ondubbelzinnig. Positief voor de sociale rechten van
vrouwen zijn de volgende elementen: hun arbeidsmarktparticipatie neemt toe (zelfs
in landen met vroeger veel mannelijke kostwinners, zoals Duitsland, Spanje, Italië
en Nederland), er werden flexibelere arbeidsmarktomstandigheden ingevoerd om
deeltijds werk in de hand te werken (bv. Italië en Denemarken), betaalde arbeid en
zorgtaken worden combineerbaar, bijvoorbeeld door levensloopregelingen (zoals in
Nederland en in zekere mate ook in België) en in sommige landen door de invoering
of verbetering van voorzieningen voor kinderopvang (bv. in Frankrijk en Denemarken)
of pensioenkredieten voor zorgverstrekking (bv. in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland). De
redenen voor deze ontwikkelingen zijn praktisch (het beïnvloeden van de afhanke-
lijkheidsratio om het aantal bijdragebetalers op te trekken, het in de hand werken
van stijgende geboortecijfers ter ondersteuning van het generatiecontract), maar
ook normatief van aard (gelijkheid, billijkheid).

Anderzijds worden de genderverschillen door de algemene structuren van de
welvaartssystemen momenteel nog groter. De specifieke mechanismen daarvan –
belastingstelsel, arbeidsmarktregelingen, zorgvoorzieningen en gezinsbijslag – beïn-
vloeden stuk voor stuk de levensloop, die dan weer de pensioenniveaus bepaalt.
Een aantal voorbeelden die in meer of mindere mate op de verschillende systemen
toepasbaar zijn, worden voorgesteld om te wijzen op de genderkenmerken van deze
welvaartssystemen.

2. ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE EN PENSIOENEN

In mijn analyse leg ik eerst en vooral de klemtoon op de link tussen arbeidsmarkt-
participatie en pensioenrechten. Volledige pensioenrechten veronderstellen een
levenslange loopbaan en een volledige en ideale arbeidsmarktparticipatie. Deze ver-
onderstellingen en de daarmee overeenstemmende berekeningsnormen worden
beschouwd als sekseneutraal. Daarna toon ik aan hoezeer deze veronderstellingen
en in het bijzonder de combinatie van beide niet sekseneutraal zijn.
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2.1. “LEVENSLANGE” ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE
Het aantal arbeidsjaren is een van de criteria voor de berekening van de pensioen-
rechten die deel uitmaken van elk Europees pensioenstelsel; stabiele, langdurige
arbeidsmarktparticipatie wordt steeds meer de norm voor volledige rechten. Dit is
het geval in Frankrijk (tot 42 jaar), België (tot 45 jaar) en Oostenrijk (tot 45 jaar).
Vergelijkbare berekeningsnormen maken reeds van vele andere Europese stelsels
deel uit (Portugal (40), Duitsland (45), Italië (40); Missoc, 2008).

Momenteel wordt de arbeidsmarkt in feite vroeger verlaten dan door de officiële
norm is bepaald. Het pensioenniveau wordt echter in sterke mate bepaald door de
duur van de periode waarin de in de berekeningsnorm vermelde bijdragen werden
betaald. Als we bijvoorbeeld naar Frankrijk kijken, dan blijkt uit de analyse van Veil
dat de basispensioenen met zo’n 50 procent inkrimpen indien vijf van de huidige
veertig verzekeringsjaren ontbreken (Veil, 2002). Er zijn overigens ook niet veel
mannen die aan dit criterium van stabiele langdurige arbeidsmarktparticipatie vol-
doen. Los van algemenere redenen hebben vrouwen vaak een bijkomende reden
om hun participatie aan de arbeidsmarkt stop te zetten: zorgverlening (kinderen
opvoeden, bejaardenzorg) (Born, 2003; Cunningham, 2008b; Drobnic, 2003; Kru-
eger, 2003).

De invoering van bonus-malusregelingen (Zweden, Portugal, Oostenrijk, Italië,
Duitsland, malus in Spanje, bonus in het Verenigd Koninkrijk; Missoc, 2008) is een
andere hervormingsmaatregel die de klemtoon legt op het belang van uitgebreide
arbeidsmarktparticipatie. Deze vernieuwingen in de berekeningsnormen zetten
mensen ertoe aan om aan het werk te blijven, door zowel beloningen als straffen in
te voeren: voor mensen die langer dan volgens de normale berekeningsnorm op de
arbeidsmarkt blijven, zijn ze voordeliger en/of voor wie de arbeidsmarkt vroeger
verlaat, zijn ze nadelig. De komende decennia zullen deze regelingen ingrijpendere
gevolgen hebben voor de pensioenrechten van vrouwen en dat om twee redenen:
ten eerste hebben verschillende landen in recente pensioenhervormingen de pen-
sioenleeftijd van vrouwen opgetrokken, zodat die dezelfde is als voor de mannen
(Duitsland, België, Griekenland, Oostenrijk, het VK; Missoc, 2008), en ten tweede
zijn vrouwen op hogere leeftijd vaker werkloos. Hetzelfde effect kan worden ver-
wacht van maatregelen om de (officiële) pensioenleeftijd op te schuiven, zoals inge-
voerd in Denemarken, Duitsland, de Tsjechische Republiek, het VK, en zoals werd
gepland in andere landen, zoals Hongarije en Nederland (OESO, 2009b), uiteraard afhan-
kelijk van de manier waarop deze veranderingen concreet ten uitvoer werden gelegd.

Naar gender opgesplitste participatiecijfers voor ouderen zijn geen verrassing in lan-
den met uitgesproken gendergebonden arbeidspatronen, zoals Italië, Spanje en
Griekenland. Maar ook in landen waar de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen
hoog is, zoals in Nederland en Denemarken, zien we deze verschillen (zie tabel 2).
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TABEL 2: WERKGELEGENHEIDSGRAAD IN 2006

Voor vele vrouwen is deze periode van niet-werken op hogere leeftijd waarschijnlijk
de tweede periode van non-activiteit naast het vaak door hun genomen ouder-
schapsverlof.

2.2. GENDERGEBONDEN ARBEIDSMARKTPARTICIPATIE
Behalve de gendergebonden arbeidsmarktparticipatie met betrekking tot het aantal
jaren, zijn er in arbeidsmarktparticipatie ook genderverschillen binnen het aantal
jaren participatie, zoals deeltijdse tewerkstelling en segregatie van de arbeidsmarkt.
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Land Geslacht Werkgelegenheidsgraad
15-64

Werkgelegenheidsgraad
55-64

Genderkloven 
tewerkstelling* 
15-64 en 55-64 

m 73,0 54,1 EU-25 
v 58,6 36,1 

0,80 / 0,67

m 74,2 55,3 EU-15 
v 59,7 38,1 

0,80 / 0,69

m 78,4 49,8 Oostenrijk
v 64,4 28,0 

0,82 / 0,56

m 68,7 42,9 België 
v 55,3 26,0 

0,80 / 0,61

m 81,0 64,9 Denemarken
v 73,2 52,4 

0,90 / 0,81

m 72,1 55,1 Finland 
v 68,5 55,0 

0,95 / 1,00

m 69,3 40,5 Frankrijk 
v 60,0 36,2 

0,87 / 0,89

m 74,7 59,7 Duitsland
v 64,0 43,6 

0,86 / 0,73

m 74,9 59,1 Griekenland 
v 47,9 26,9 

0,64 / 0,46

m 77,4 67,9 Ierland 
v 60,6 39,6 

0,78 / 0,58

m 70,7 45,1 Italië 
v 46,6 23,0 

0,66 / 0,51

m 72,3 35,6 Luxemburg 
v 56,1 28,6 

0,78 / 0,80

m 82,2 56,9 Nederland 
v 69,6 33,4 

0,85 / 0,59

m 73,8 61,5 Portugal 
v 61,9 40,1 

0,84 / 0,65

m 76,5 72,9 Zweden 
v 71,8 67,0 

0,94 / 0,92

m 76,2 60,0 Spanje 
v 54,7 30,0 

0,72 / 0,50

m 71,5 66,3 VK 
v 65,5 48,9 

0,92 / 0,74

* Arbeidsmarktparticipatie van vrouwen ten opzichte van die van de mannen. 
Bron: Eurostat 2008. 
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0,94 / 0,92
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Gendergebonden arbeidsmarktparticipatie komt op verschillende manieren in alle
Europese landen voor. Wanneer we bijvoorbeeld naar het zogenaamde Nederlandse
wonder van de jaren negentig kijken – met zijn noemenswaardige stijging van het
aantal vrouwen dat op de arbeidsmarkt actief is – zien we dat onvoldoende rekening
wordt gehouden met het feit dat de meeste Nederlandse vrouwen deeltijds werken.
Dit soort van gendergebonden arbeidsmarktparticipatie vormt geen uitzondering: in
de OESO-regio wordt driekwart van de deeltijdse banen door vrouwen ingenomen
(OESO, 2002; zie tevens Eurostat 2008 en tabel 3).

TABEL 3: DEELTIJDS TEWERKGESTELDE PERSONEN IN 2007 (ALS PERCENTAGE VAN DE TOTALE
TEWERKSTELLING)

Bron: Eurostat 2009.

In 1997 keurde de Europese Unie een richtlijn over deeltijds werk goed, waarmee
voor deeltijdse werknemers dezelfde voorwaarden worden gegarandeerd als voor
voltijdse werknemers. Door deeltijds te werken en te werken voor lagere lonen in
het algemeen als gevolg van segregatie op de arbeidsmarkt, beschikken deze werk-
nemers echter over onvoldoende middelen. Zonder deze middelen zijn werknemers
nauwelijks in staat om pensioenrechten op te bouwen in de beroepsregelingen (en
ook in de privéregelingen), die bijzonder belangrijk en steeds belangrijker zijn, ook
in landen met een op burgerschap gebaseerd basispensioen, zoals Nederland en
Denemarken (Frericks et al., 2006). Beperkingen inzake de toegang tot de publieke
en/of corporatieve beroepsregelingen, met een negatieve invloed op de kansen die
vrouwen hebben om voldoende pensioenrechten op te bouwen, namen de voorbije
twee decennia af, onder meer dankzij de invloed van de Europese Unie. Wat echter
nog steeds problematisch is, zijn de gendergebonden posities op de arbeidsmarkt in
combinatie met de “sekseneutrale” berekeningsnormen (zie beneden).
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2.3. INVLOED VAN BELASTINGEN EN LOONREGELINGEN
Hoe de verschillende beroepspensioenen worden opgebouwd, wordt beïnvloed
door de belastingstelsels en loonregelingen. In sommige landen werden de belas-
tingstelsels de voorbije jaren geïndividualiseerd (Zweden, het VK, Oostenrijk). In de
meeste landen werden de belastingvoorschriften tot op heden evenwel niet ingrij-
pend gewijzigd en zijn ze nog steeds zo georganiseerd dat ze het huishouden van
een anderhalfverdiener steunen (Sainsbury, 1999 en 2001; Dingeldey, 2001; Lewis
en Giullari, 2005), waarbij de halfverdiener gewoonlijk de vrouw is. Zulke belasting-
regelingen bevoordelen doorgaans de traditionele rolverdeling en verstevigen daar-
door de ondergeschikte positie van de lonen van vrouwen en de sociale rechten
voor het gezinsinkomen (3).

De meeste belastingsystemen zijn dubbelzinnig, zoals een illustratie van de verschil-
lende maatregelen in Frankrijk zal aantonen. In tegenstelling tot uitsluitend op
het huwelijk gerichte inkomstenbelastingstelsels (bv. in Duitsland), die het huishou-
den met anderhalfverdiener bevoordelen, rekent het Franse systeem op basis van
een gezinsquotiënt, d.w.z. elk kind vermindert het aandeel van het inkomen waarop
belastingen moeten worden betaald. In feite betaalt de helft van de Franse gezinnen
geen belastingen (INSEE, 2008). Bovendien zijn er fiscale stimulansen die voor de Fran-
se moeders een positief effect hadden, zoals belastingverlaging voor kinderopvang-
voorzieningen binnen het bedrijf. In het Franse systeem werden echter belasting-
voorschriften ingevoerd die voor de pensioenen van de vrouwen dubbelzinnig ble-
ken te zijn. In 2003 werden twee fiscale stimulansen ingevoerd die het genderon-
derscheid nog versterken: voor ouders die zelf voor hun kinderen zorgen en voor
moeders die tijdelijk niet werken (Veil, 2004). Met de invoering van deze stimulan-
sen worden ook in Frankrijk de traditionele rolpatronen van de zorgverlenende
moeder enerzijds en de (betaalde) werkende vader anderzijds in de hand gewerkt;
in feite gaat het om stimulansen voor het anderhalfverdienersmodel.

2.4. DE INVLOED VAN EEN LEVEN LANG LEREN
Pensioenen worden fors beïnvloed door het opleidingsniveau, doordat de lonen
doorgaans hoger liggen voor hoger geschoolde werknemers. Aangezien opleiding
en vaardigheidsontwikkeling niet langer tot één fase in het leven beperkt zijn, hangt
de positie op de arbeidsmarkt, en daarmee ook het niveau van de pensioenrechten,
af van zowel de basisopleiding als de voortgezette opleiding.

Het concept van de “levensloopregimes” (Kohli, 1986) met een strikte en chronolo-
gische opsplitsing van levensfases in leren, werken en pensioen, als een “blauw-
druk” voor de meeste blanke mannen uit de middenklasse (Moen, p. 237, 2003) is
verouderd. Ten eerste nemen de genderverschillen qua opleiding af in de meeste
Europese landen, hoewel er in de studierichting nog enkele typische gender-

(3) Ook in het VK en Oostenrijk zijn de verschillende belastingsregelingen en -kredieten (voor kinder-
opvang of werk) uitsluitend gunstig voor mensen met een laag inkomen.
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verschillen zijn (Eurostat, 2008; OESO, 2009c). Ten tweede was er de voorbije twee
decennia een behoorlijke verschuiving naar voortgezet onderwijs en (her)opleiding,
die in de Scandinavische landen het eerst op gang kwam en een leven lang leren
wordt genoemd. Vaardigheden ontwikkelen en kennis bijwerken zijn essentieel,
niet alleen om aan werk te geraken, maar ook om tewerkgesteld te blijven (Las-
snigg, 2005).

Twee doorslaggevende factoren zouden hier moeten worden genoemd in verband
met de manier waarop levenslang leren het genderonderscheid onderbouwt. Ten
eerste maken loopbaanonderbrekingen om voor de kinderen te zorgen het in som-
mige beroepen moeilijk om “bekwaam” te blijven voor de baan, in die zin dat vaar-
digheden moeten worden bijgewerkt en geoefend, hoewel dit niet noodzakelijk het
geval is voor het eerste kind (Román en Schippers, 2005). Ook zien werkgevers
over het algemeen ouderschapsverlof als een verlies aan vaardigheden (Buchmann
et al., 2003). Dit in elkaar schakelen van nadelen veroorzaakt door verloftijden en
veronderstellingen betreffende deze periodes leidt tot problemen om verdere oplei-
ding te volgen en is ‘een overduidelijk bewijs van de cumulatieve voor- en nadelen
bij het leren gedurende de levensloop’ (Marshall, 2002). Ten tweede kan de waar-
schijnlijkheid dat jonge vrouwen moeder worden en dus niet op het werk zijn, voor
de werkgevers een reden zijn om liever in jonge mannen dan in jonge vrouwen te
investeren. Deze vorm van wat statistische discriminatie wordt genoemd, heeft
uiteraard een verregaande invloed op de toekomstige loopbanen en daardoor ook
op de pensioenniveaus (Buchmann et al., 2003; Esping-Andersen, 2002). Laagge-
schoolde werknemers, zo blijkt uit tal van onderzoeken en huishoudpanels, hebben
veel meer kans dat ze niet kunnen deelnemen aan enige vorm van levenslang leren
(hun participatiegraad bedraagt minder dan 50%). Ook de participatiegraad inzake
opleidingen van tewerkgestelden ligt 50% hoger dan die van de werklozen (Euro-
stat, 2005). Aangezien vrouwen later in het leven doorgaans lager geschoold zijn en
vaker werkloos zijn dan mannen, is de conclusie dat vrouwen minder voordeel
halen uit een leven lang leren, onvermijdelijk.

Ter samenvatting van de gendergebonden link tussen de arbeidsmarkt en de
pensioenrechten: om verschillende redenen zijn de kansen van vrouwen om door
arbeidsmarktparticipatie pensioenrechten op te bouwen, verschillend van die voor
mannen. Verder is levenslang leren – dat in termen van loonniveau en arbeidsmarkt-
participatie in het algemeen essentieel is – gendergebonden, niet alleen door zorg-
verantwoordelijkheden maar eveneens als gevolg van statistische discriminatie. De
complexe redenen die de ondergeschikte positie van vrouwen op de arbeidsmarkt
verklaren, werden meer in detail beschreven door onder meer Sarfati (2003).
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TABEL 4: BRUTO UURINKOMEN VAN VROUWEN IN DE OPENBARE EN PRIVESECTOR (IN % VAN
HET OVEREENKOMSTIGE INKOMEN VAN MANNEN)

Bron: Eurostat 2008.
Voor Luxemburg en Zweden zijn geen gegevens voorhanden.

Deze ondergeschikte positie op de arbeidsmarkt komt niet alleen tot uiting in loon-
kloven (tabel 4), maar leidt ook op het niveau van de levensloop tot loonkloven,
waar de pensioenkloof van is afgeleid. Deze pensioenkloof wordt echter nog ver-
groot door de sekseneutraliteit van de pensioenberekeningsnormen, zoals het Franse
voorbeeld van de “terreur” (Veil, 2002) van de pensioennorm van 40 jaar aan-
toonde. Bijgevolg wijst de Europese Commissie erop, in tegenstelling tot de ver-
wachtingen van vooral diegenen die het concept (de)commodificatie propageren
(bv. Esping-Andersen), dat genderkloven inzake pensioenen niet noodzakelijk afne-
men als een bijverschijnsel van de toenemende participatiegraad van vrouwen, aan-
gezien ze aan structurele genderongelijkheden op de arbeidsmarkt gelinkt zijn (EG-
rapport, 2006).

3. ZORG EN PENSIOENEN

In de tweede plaats leggen we de klemtoon op zorg en de invloed daarvan op de
pensioenniveaus. Er zijn vele verschillende vormen van zorg: kraamzorg, kinderver-
zorging, ouderenzorg, zorg voor anderen. Een gepaste analyse maken van al deze
zorgvormen is echter niet de bedoeling van deze bijdrage. Bovendien staat het zorg-
pensioenbeleid nog in de kinderschoenen en ligt de klemtoon vooral op de zorg
voor kinderen (Koopmans et al., 2003; Missoc, 2008). Daarom concentreren wij ons
op deze vorm van zorg, die gedeeltelijk wordt erkend en vrij wijdverspreid is.
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3.1. ZORGKREDIETEN
Behalve de ouderschapsverlofregelingen, die in de Europese landen uiteenlopende
concrete vormen aannemen en wel degelijk vooral onrechtstreekse gevolgen heb-
ben voor het pensioen, zoals in de Scandinavische en Zuid-Europese landen, voer-
den sommige landen (Frankrijk, Oostenrijk en Duitsland) uitdrukkelijk de zorgkre-
dieten in en ontwikkelden ze die verder, d.w.z. pensioenaanspraken voor zorgperio-
des of zorgtaken. Het ontbreken van op burgerschap gebaseerde pensioenvoorzie-
ningen kenmerkt elk van deze landen. Bovendien zijn de pensioenuitkeringen van
de vrouwen in deze landen gemiddeld maar half zo hoog als die van de mannen,
hoewel zowel de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen als de kinderopvangfacilitei-
ten van elkaar verschillen (Eurostat, 2008). De zorgkredieten werden ingevoerd om
deze kloof kleiner te maken en de “niet-afgeleide” (4) pensioenrechten van vrouwen
te verbeteren. Deze zorgkredieten worden voortdurend herzien en opgetrokken, in
tegenstelling tot algemene beleidsinitiatieven voor bezuiniging (Frericks et al.,
2008). Desondanks zijn ze in hun recentere vorm ontoereikend om de genderklo-
ven inzake pensioenen te overbruggen. Ze zijn onvoldoende, vooral in tijden waarin
burgers sterker afhankelijk zijn van meer stelsels dan alleen het wettelijke, terwijl
deze kredieten voornamelijk beperkt blijven tot de wettelijke pensioenen. In de vol-
gende paragrafen maak ik een gedetailleerdere analyse van de invloed van zorgkre-
dieten voor twee verschillende systemen – Frankrijk en Duitsland.

Frankrijk verschaft twee jaar lang per kind pensioenvoorzieningen wegens kinder-
zorg. Recente hervormingen wijzigden de voorwaarden om op deze pensioenkre-
dieten aanspraak te kunnen maken en deden op die manier het vroegere positieve
voorbeeld van de Franse pensioenvoorziening voor kinderzorg teniet. Voor kinde-
ren die na 2004 zijn geboren, mag het werk niet worden voortgezet, zoals vroeger
wel het geval was; ouders die van deze kredieten gebruik wensen te maken, moeten
hun loopbaan onderbreken. De kredieten voor kinderzorg werden hervormd, omdat
ze wettelijke nadelen vormden voor de mannen. De vereiste minimum werkonder-
breking van twee maanden wordt echter in feite enkel al om biologische redenen
met grote waarschijnlijkheid door vrouwen genomen. Daar waar de vroegere rege-
lingen kredieten gaven aan een van de ouders – meestal de moeder – ongeacht hun
beslissing inzake arbeidsmarktparticipatie, hebben de nieuwe maatregelen de nei-
ging om moeders van de arbeidsmarkt weg te duwen. De vroegere regelingen waren
beter, zowel vanuit normatief standpunt (aanvullende pensioenwaarde, met betrekking
tot kinderen, bovenop de aan het loon gekoppelde bijdragen, cf. Sinn, 2000) (5) als van-
uit praktisch standpunt: vrouwen konden aan het werk blijven zonder hun beroep

(4) Pensioenen zijn altijd ergens van afgeleid, in deze context van het hebben van kinderen. Het offi-
ciële gebruik van de term is echter verbonden aan de afgeleide rechten als echtgenoot – in het alge-
meen, rechten afgeleid van de man.
(5) Ook volgens een gesofistikeerdere, respectievelijk onorthodoxe definitie van duurzaamheid
(Barr, 2000; Cesaretto, 2005; Frericks, 2007).
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te onderbreken (wat vergemakkelijkt wordt door publiek geregelde kinderopvang).
In de meeste beroepen zijn onderbrekingen – zoals algemeen bekend – nadelig voor
de loopbaan, het niveau van de vaardigheden en de loonniveaus (Schmid, 2005).

In Duitsland ziet het zorgkrediet er weer anders uit. Sinds de pensioenhervorming
van 2001 bouwt één ouder, normaliter de moeder, pensioenrechten op voor drie
jaren per kind dat na 1992 werd geboren en één jaar per kind dat vóór die datum
werd geboren. De staat betaalt forfaitaire bijdragen voor een ouder. Met andere
woorden, moeder of vader worden houdt een recht op een door de staat gewaar-
borgd pensioen in. Nochtans legt het Duitse welvaartssysteem nog steeds sterk de
klemtoon op het gezin. Het grote respect voor het moederschap is dubbelzinnig,
zoals we kunnen zien als het gaat over een bijkomende bevordering van de pen-
sioenzorgkredieten en deeltijds werk. In Duitsland zijn de zorgfaciliteiten voor kin-
deren vanaf de leeftijd van drie jaar, voor meer dan 100% gedekt. In de meeste
gevallen (70%) gaat het echter om deeltijdse voorzieningen. Voorzieningen voor kin-
deren jonger dan drie, zijn slechts voor ongeveer 7% gedekt [met enorme verschil-
len tussen voormalig Oost- en West-Duitsland, Statistisches Bundesamt, 2008; Veil,
2002 (6)].

Bijgevolg zijn beide vormen van de Duitse zorgkredieten functioneel van aard. Drie
jaren tekort aan opvangvoorzieningen worden gecompenseerd door drie jaren van
(volledige) pensioenrechten. De deeltijdse voorzieningen voor kinderen van 3 of
ouder, waaronder ook de scholen, worden gecompenseerd door nog eens 7 jaar
gedeeltelijke pensioenrechten om pensioenbijdragen van lagere inkomens of uit
deeltijds werk op te waarderen. Hoewel deze zorgkredieten een positieve invloed
hebben op de pensioenrechten van de moeders voor die jaren, houdt de ermee ver-
wante (volledige of gedeeltelijke) onderbreking van de arbeidsmarktparticipatie
negatieve gevolgen in voor andere jaren: het wordt immers zeer moeilijk om weer
op de arbeidsmarkt te integreren, niet alleen door een tekort aan praktijkervaring en
ontwikkeling van vaardigheden, maar ook omdat werkgevers hierbij enig voorbe-
houd hebben (zie hierboven).

3.2. OUDERSCHAPSVERLOF
Meer vrouwen dan mannen nemen effectief ouderschapsverlof (Drew, 2005). Als de
vaders officieel het recht hebben om ouderschapsverlof te nemen, dan lijkt het vaak
een kwestie van ‘onderhandeling binnen een koppel dat gelijkheid voorstaat’ (Born,
p. 293, 2003) en die onderhandeling leidt tot de beslissing wie het verlof opneemt.
Hoe dan ook resulteren de ‘ongelijke tweeledige regelingen’ (Krüger, p. 48, 2003)
tot een ‘neotraditioneel gedrag van vrouwen’ (Born, p. 290, 2003, en bevestigd door
recente Europese onderzoeken en nationale panelstudies).

(6) De recentste statistische gegevens over zorgfaciliteiten in Duitsland op 31.12.2006, zijn minder
duidelijk gedifferentieerd, maar vergelijkbaar (Statistisches Bundesamt, 2008).
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Afhankelijk van het land heeft dit neotraditionele gedrag verschillende effecten op
de pensioenen en tewerkstellingssituaties van de vrouwen. Terwijl sommige landen,
zoals Denemarken, Zweden, Oostenrijk en Duitsland, de garantie op re-integratie op
de arbeidsmarkt na een periode van ouderschapsverlof invoerden, bieden andere
landen nauwelijks dergelijke rechten (Drew, 2005). Maar zelfs in landen waar een
dergelijke gegarandeerde re-integratie bestaat, kampen de vrouwen met moeilijkhe-
den wanneer ze de arbeidsmarkt opnieuw willen betreden. Voor Duitsland bijvoor-
beeld vermeldde ik dat de voorzieningen voor kinderopvang voor kinderen ouder
dan drie, dat wil zeggen na de mogelijke periode van ouderschapsverlof, in de mees-
te gevallen deeltijds zijn: de meeste kleuterscholen en scholen zijn deeltijdse voor-
zieningen. Wanneer de moeders na drie jaar ouderschapsverlof weer aan het werk
gaan, is de werkgever doorgaans verplicht om een ‘‘vergelijkbare positie’’ aan te bie-
den. Hoe positief dit ook moge klinken, als de wet strikt wordt geïnterpreteerd, kan
iemand die voordien voltijds werkte, maar misschien niet langer de kans of wens
heeft om voltijds te werken, alleen een voltijdse baan aangeboden krijgen (Bundes-
regierung, 2002).

De financiële steun voor de verzorgende ouder tijdens het ouderschapsverlof ten
slotte, varieert behoorlijk. De Scandinavische landen bieden relatief vrijgevige
vervangingsinkomens, maar in andere landen is de financiële steun dan weer sterk
beperkt. In Duitsland bijvoorbeeld ontvangen de moeders tijdens hun zwanger-
schapsverlof vrij hoge uitkeringen; maar tot voor kort was de steun tijdens het
ouderschapsverlof marginaal. De nieuwe regeling biedt een vrijgevige uitkering die
gerelateerd is aan het vroegere inkomen maar voor maximaal 14 maanden als beide
ouders deel van het verlof nemen. Wanneer voor de periodes van ouderschapsverlof
forfaitaire uitkeringen worden betaald, zoals vele landen doen, beïnvloedt dat de
beslissing van de ouders: wanneer de vader, die in het algemeen een betere baan
heeft, ouderschapsverlof neemt, is het inkomensverlies van het gezin immers veel
groter. Dit is, zij het in mindere mate, ook het geval in landen met gullere uitkerin-
gen die een percentage van het loon zijn, omdat het loonverlies voor het gezin over
het algemeen groter is wanneer de vader verlof neemt (bv. in Denemarken, Duits-
land en Zweden). Vaderschapsverlof is om die reden eerder zeldzaam en dat was
ook in Duitsland zo, waar het aandeel vaders van het cohort 1990 dat ouderschaps-
verlof aanvroeg, nooit meer dan 2 procent bedroeg (Born, 2003), en het wordt nu
meestal slechts opgenomen voor de “bijkomende” twee “papa”-maanden (Eurostat
2008). Om gezinnen ertoe aan te zetten om met de traditionele rollenpatronen te
breken, zouden specifieke eisen kunnen worden gelinkt aan bepaalde ontgenderde
vormen van gedrag, zoals het opnemen van vaderschapsverlof.

3.3. LEVENSLOOPREGELINGEN
De verhouding tussen zorg en pensioen hangt af van de dominante levensloopnorm
en de manier waarop deze in de levensloopregelingen wordt geconcretiseerd. In
het verleden met naar de mannelijke kostwinner georiënteerde welzijns- en arbeids-
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marktsystemen kwamen de biografieën van de meeste werknemers (destijds vooral
mannen) min of meer met dit concept overeen. Veranderingen op de arbeidsmarkt,
van de levensverwachting en de verzorgingsstaten, maar ook in het individuele
leven en in het huishouden leidden tot veranderingen in het concept levensloop.
Momenteel is dit concept niet langer de naar gender gedifferentieerde levensloop in
drie fasen die wetenschappers ooit identificeerden (socialisatie en leren, werken
voor mannen en/of zorgen voor vrouwen, pensioen voor mannen en minder zorg
voor vrouwen), maar een minder gendergebonden levensloop in vier of vijf fasen,
met een heel wat minder duidelijke chronologie van de verschillende activiteiten
zoals leren, werken, zorgen (Laslett, 1996; MinSZW, 2002).

Dit hervormde levensloopconcept laat stilaan ook zijn invloed gelden in de welzijns-
regelingen. In Nederland bijvoorbeeld werd de levensloopregeling ingevoerd
(Keuzekamp, 2004, Maier et al., 2007b): sinds 2006 kunnen werknemers een per-
centage van hun loon sparen voor periodes waarin ze niet werken, om voor kinde-
ren of ouderen te zorgen, maar ook voor opleidingen, vrije tijd (“plezierige tijden”)
of vervroegde uittreding. Ouderschapsverlof wordt in de toekomst alleen nog bin-
nen deze wetgeving toegestaan. Ouderschapsverlof binnen deze wetgeving wordt
gesubsidieerd en ernstige tekortkomingen in het ontwerp van het systeem werden
onlangs hervormd (bv. de periode van arbeidsmarktparticipatie vóór het ouder-
schap is over het algemeen vrij kort terwijl vóór het ouderschap net veel tijd moet
worden gespaard). Bovendien kunnen werknemers met een hoger inkomen en vol-
tijds tewerkgestelden heel wat makkelijker middelen in dit systeem investeren en
het gebruiken voor periodes van vrije tijd of opleiding. Momenteel blijkt uit pro-
spectief onderzoek dat mannen eerder sparen voor hun vervroegde uittreding, ter-
wijl vrouwen voornamelijk sparen voor periodes van zorg voor de kinderen tijdens
de “spits” in het leven (CPB, 2004). Deze ontwikkeling kan ook worden vastgesteld
in het Belgische tijdskredietsysteem (7); in België ‘ziet het ernaar uit dat het tijdskrediet-
systeem evolueert van een instrument om werk en gezinsleven met elkaar te verzoe-
nen, naar een uitweg voor vervroegde uittreding’ (Debacker et al., 2004, p. 22, zie
ook OESO, 2009b).

Expliciete levensloopregelingen hebben in de Europese Unie nog maar net de weg
naar de welzijnsregelingen gevonden (EC, 2005). Toch is het fenomeen bepaald niet
nieuw: elk Europees land heeft in zekere zin een levensloopregeling: pensioenrech-
ten zijn weerspiegelingen van de mate waarin iemands leven in de specifieke levens-
loopnormen past. Marschall (2002) stelde als volgt: “Veel bestaande socialebeleids-
vormen steunen op een verondersteld ‘gestandaardiseerde’ of normatieve levens-
loop”. Momenteel verschuift de eenheid van deze normen van huishouden naar
individu (Mayer en Hillmert, 2003), maar institutionele en culturele veranderingen

(7) Het Belgische tijdskrediet verschilt in termen van oorsprong, organisatie en ontwikkeling van de
Nederlandse levensloopregeling, hoewel het in termen van gendergebonden opname en verwante
effecten vergelijkbaar is.
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houden nog lang geen gelijke tred met deze verreikende verschuivingen. Uiteraard
heeft deze discrepantie uitermate negatieve gevolgen voor diegenen op wie de oor-
spronkelijke norm niet was gericht: de vrouwen.

Bij wijze van conclusie: zorgkredieten kunnen worden gezien als positief voor vrou-
wen, hoewel de kwesties voorwaardelijkheid (bijvoorbeeld, wordt zorgkrediet alleen
toegekend indien de vrouw de arbeidsmarkt verlaat?) en praktische omstandigheden
(hebben ouders een keuze, zijn er opvangfaciliteiten?) en de feitelijke resultaten van
dergelijke kredieten in het systeem als geheel, niet over het hoofd mogen worden
gezien. De echte test zou de volgende zijn: liggen de berekende pensioenen in lan-
den die geen zorgkredieten voor pensioen toestaan, op een lager niveau dan de reële
pensioenuitkeringen voor moeders met hetzelfde loopbaantraject in landen die wel
zorgkredieten verstrekken? Betrouwbare gegevens zijn momenteel niet beschikbaar,
maar scenariostudies lijken te bevestigen dat de feitelijke pensioenniveaus in de
zo/op deze manier verschillende systemen niet of nauwelijks van elkaar verschillen
(bv. Meyer et al. 2007).

Bovendien moet de beslissing voor de traditionele rolverdeling binnen een koppel –
vrouw als zorgverlener en man als kostwinner – in twee omstandigheden worden
gezien: enerzijds wordt de individuele levensloop gevormd door de manier waarop
de verzorgingsstaat is opgebouwd, en maakt deel uit van de veelzijdige logica van
geïnstitutionaliseerde veronderstellingen van normaliteit (Krüger, p. 35, p. 50,
2003), en anderzijds vindt de besluitvorming plaats in ‘onderling gelinkte levens’,
wat inhoudt dat ‘de keuzes van de vrouw vaak worden beperkt door de omstandig-
heden van de man’ (Moen, p. 245, 2003). Kortom, de combinatie van ‘een structure-
le achterstand’, ‘sociale gegevens’ en ‘onderling verbonden levens’ leidt tot een
beperkte waaier van individuele keuzes en ‘dient vaak om genderongelijkheid te
reconstrueren en zelfs nog te verergeren’ (Moen, p. 251, 2003).

4. SCHAKELS TUSSEN DE SUBSYSTEMEN EN DE COMPLEXE INVLOED ERVAN OP DE
PENSIOENNIVEAUS

Behalve door factoren die eigen zijn aan de levensloop, zoals arbeidsmarktparticipa-
tie, een leven lang leren en zorg, worden de uiteindelijke pensioenuitkeringen ook
sterk beïnvloed door de schakels tussen de verschillende subsystemen van de ver-
schillende nationale pensioenregelingen. In dit gedeelte bestudeer ik de wederzijdse
betrekkingen van de verschillende pensioenregelingen en de “sekseneutraliteit” van
de berekeningsnormen.

4.1. AANEENSCHAKELING VAN VERSCHILLENDE PENSIOENEN
In alle Europese landen zijn de wettelijke pensioenen bijzonder belangrijk en zeker
voor de vrouwen, omdat minder vrouwen dan mannen aanvullende pensioenen ont-
vangen, en als ze dat wel ontvangen, liggen de bedragen ervan lager (Anderson,
2005; Eurostat, 2008; Hill, 2007; OESO, 2009a, c en d; Meyer et al., 2007; Nicoletti
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en Peracchi, 2003; Sainsbury, 2001). In de meeste landen werden de uitkeringen
voortdurend aan politieke beschouwingen onderworpen zodat verschillende techni-
sche procedures – denk maar aan de indexeringsregels – het niveau van de wettelij-
ke pensioenuitkeringen bepaalden (Italië, Zweden, Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk,
Nederland, Denemarken; Missoc, 2008; OESO 2009b). De voorbije decennia leidden
deze politieke beschouwingen voornamelijk tot bezuinigingen waarvan geacht werd
dat ze noodzakelijk waren om de duurzaamheid van de via PAYG gefinancierde stel-
sels te verzekeren. Om de door bijdragen gefinancierde regelingen te ondersteunen,
werden ze gedeeltelijk in evenwicht gebracht door de algemene middelen (zie tabel
1). En om de pensioenverliezen geleden door de bezuinigingen te compenseren,
werden de bijdragen gedeeltelijk verschoven naar privé-investeringen (bijvoorbeeld
in Frankrijk, Italië, Duitsland, Slowakije, Polen, Slovenië) (8). Maar, zoals de OESO
onlangs nog aanhaalde, “herverdelen sociale uitkeringen met betrekking tot tewerk-
stelling in de privésector het inkomen meestal over de (vroeger) tewerkgestelde
bevolking en hetzelfde geldt in grote lijnen ook voor de fiscaal voordelige individu-
ele of groepspensioenplannen” (OESO 2009b, p. 14, zie ook Frericks, 2009).

Volledige pensioenrechten hangen in nagenoeg alle landen af van de participatie in
de verschillende stelsels. Naargelang van het land worden op de woonplaats geba-
seerde pensioenen gecombineerd met minstens de verplichte sectorpensioenen
(Nederland, Denemarken, Estland) of wettelijke door bijdragen financierde pensioe-
nen, in combinatie met privéregelingen zoals die in de Duitse en Franse stelsels wer-
den ingevoerd. De manier waarop de berekeningsnormen aan elkaar worden
gelinkt, kan de opbouw van gepaste pensioenen belemmeren en leiden tot pen-
sioenrechten die niet in verhouding staan tot de lonen. Verder worden privépen-
sioenregelingen op verschillende manieren in het pensioensysteem geïntegreerd: ze
maken deel uit van de globale “pensioenblauwdruk” en worden gedeeltelijk door de
overheidsuitgaven gesteund. Verschillende vormen van belastingsubsidies zijn ech-
ter (nog steeds) bijna exclusief voordelig voor de mensen met een hoger inkomen
en dat zijn vaker mannen dan vrouwen (zie hierboven, zie ook OESO, 2009b).

Belastingsubsidies voor privéregelingen vertonen de tendens om bepaalde bevoorrechte
categorieën af te schaffen en nieuwe groepen van gerechtigden te creëren. Een treffend
voorbeeld daarvan is de Duitse Riester-Rente: Duitsland voerde een privéregeling in, die
extra aanspraken op pensioenrechten voor ouders toestaat. Algemene middelen worden
dus gebruikt om moeders betere kansen te geven om aanvullende privépensioenrechten
op te bouwen (DRV, 2008) (9). Dit is daarom één voorbeeld van de onconventionele
manier waarop concepten kunnen worden geïnterpreteerd en ingevoerd. Gedeeltelijk
door belastingen gefinancierde regelingen kunnen meer legitiem worden aange-

(8) En/of naar de werknemer toe, met een vermindering van het aandeel van werkgeversbijdragen,
zoals in Zweden kan worden vastgesteld (OESO, 2009b).
(9) In feite zijn Riester-rechten noodzakelijk om het huidige niveau van de wettelijke pensioenen te
behouden. De termijn ‘verbetering’ is bijgevolg ongepast.
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wend voor niet aan bijdragen gelinkte uitkeringen, zoals zorgkredieten. Dit voor-
beeld van gezinsvriendelijke regelingen binnen de privéstelsels is echter enigszins
uniek, zoals uit het onderstaande voorbeeld blijkt.

In Denemarken werd in 1997 een aanvullende regeling ingevoerd met het idee om
de inkomens bij hogere leeftijd beter te verdelen. Deze regeling echter onderging
een opmerkelijke ontwikkeling. Het Speciale Pensioensparen (SP) werd ingevoerd
met de bedoeling om ten goede te komen aan de lage-inkomensgroepen, door voor
alle bijdragebetalers gelijkaardige uitkeringen te voorzien. Het wordt gefinancierd
door 1 procent van de inkomsten van de werknemers, de zelfstandigen en sommige
groepen van sociale-uitkeringsgerechtigden. Oorspronkelijk bestond de idee erin
om deze één procent van de (verschillende) inkomsten om te zetten in een gelijk-
waardig, los van het loon staande pensioensupplement voor elke bijdragebetaler. In
2002 echter werden de herverdelende elementen verworpen door het eenvormige
pensioensupplement, dat door de quasibelasting van één procent van de inkomsten
wordt gefinancierd, om te vormen in een individueel, verplicht pensioen met
bestemde bijdragen en uitkeringen, zodat “de één miljoen rijkste Denen aan een
hoger jaarlijks pensioensparen komen, terwijl de arme Denen op hun pensioen-
sparen verliezen” (Abrahamson en Wehner, p. 15, 2003). Ook in andere landen,
zoals in Nederland, zijn er vergelijkbare belastingregelingen (Cox, 2000).

Op deze manier voerden landen programma’s in die aan een economisch bevoor-
recht gedeelte van de bevolking bijzondere voordelen verstrekken. Zulke program-
ma’s vertonen een ironische soort van solidariteit: niet alleen sluiten ze de minst
goed betaalden, in casu de vrouwen, uit, maar bovendien worden ze gefinancierd
door belastingen die ook worden betaald door diegenen die op dergelijke program-
ma’s geen aanspraak kunnen maken. Dat betekent dat we met een averechtse her-
verdeling te maken hebben. De op de arbeidsmarkt (financieel) succesvolste men-
sen krijgen extra beloningen.

4.2. “SEKSENEUTRALE” BEREKENINGSNORMEN
Hierboven werd reeds aangehaald dat de berekeningsnormen en de hervormingen
daarvan, in tegenstelling tot wat algemeen wordt aangenomen, niet sekseneutraal
zijn. Om dit aan te tonen, licht ik eerst het voorbeeld van de franchise toe – de
Nederlandse berekeningsnorm met gendergebonden gevolgen. Dit berekeningsni-
veau, dat in principe identiek is met de op woonplaats gebaseerde wettelijke basis-
pensioenen (AOW), wordt over het algemeen beschouwd als een drempel en alleen
werknemers die zich boven deze drempel situeren, kunnen aanvullende beroeps-
pensioenrechten opbouwen (10). De franchise als berekeningsbasis nemen voor het
aanvullend pensioen, wat de meeste pensioenfondsen in Nederland doen, is vrij

(10) De franchise is geen weerspiegeling van realistische, individuele AOW-rechten. Ten eerste kun-
nen de veronderstelde en werkelijke AOW ten gevolge van bezuinigingen verschillen. Ten tweede
wordt de franchise berekend met een partner-AOW van 100 procent of een alleenstaande-AOW van
70 procent, terwijl in een partnerhuishouden beide partners elk slechts 50 procent krijgen.
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onvoordelig voor mensen met een laag inkomen: alleen wanneer hun salaris boven
een bepaald minimumniveau ligt, bouwen ze beroepspensioenrechten op door bij-
dragen van werknemers en werkgevers. Deze berekeningsnormen houden in dat
een dubbel loonniveau van een werknemer kan leiden tot een viervoudige pen-
sioenuitkering (Herderscheê, 2004).

Ook ontwikkelingen van de berekeningsnormen in andere landen bepalen pen-
sioenniveaus zowel in positieve als in negatieve zin: in sommige landen werden de
wachttijden (d.w.z. de minimale periode waarin bijdragen moeten worden betaald
om pensioenrechten op te bouwen) ingekort (in Italië van 20 tot 5 jaar, in Neder-
land van 10 tot 5 jaar). Verder zijn alle werknemers verondersteld verzekerd te zijn
in beroepsregelingen, waardoor de discriminerende uitsluiting van moeders in het
bijzonder, aan banden wordt gelegd. Tegenover deze voor vrouwen positieve maat-
regelen staan dan weer andere maatregelen, met eerder problematische resultaten.
De pensioenen van mensen met een arbeidsmarktbiografie die geen rechte lijn ver-
toont bijvoorbeeld, worden negatief beïnvloed door het optrekken van het aantal
jaren dat het niveau van de uitkeringen bepaalt (in Frankrijk van de beste 10 tot de
beste 25 jaar, in Oostenrijk van de beste 16 tot de beste 40 jaar, wat met een levens-
lange loopbaan overeenstemt, en expliciet in Finland, van de laatste 10 jaar tot het
gemiddelde inkomen in heel de loopbaan, en in Nederland, van het laatste loon tot
het gemiddelde loon).

Hoewel heel wat nadelen die vrouwen ondervinden bij het opbouwen van hun
pensioenrechten, afnemen dankzij de Europese en nationale regelgevingen (unisekse
levensverwachtingstabel, voorwaarden om aanvullende pensioenen op te mogen
bouwen, enz.), zijn vele belangrijke aspecten om genderkloven inzake pensioen te
overbruggen, nog steeds niet wettelijk bindend.

Kortom, volledige pensioenen opbouwen is een uitdaging en vereist hedendaagse
investeringen in verschillende pensioenregelingen. Wat voor extra complicaties
zorgt, is het feit dat door specifieke schakels tussen de subsystemen de pensioenni-
veaus mogelijkerwijs niet in verhouding staan tot de loonniveaus; om die reden vor-
men de welzijnsregelingen de bestaande loonkloven om in zelfs nog grotere pen-
sioenkloven.

5. ENKELE OPMERKINGEN BIJ WIJZE VAN CONCLUSIE

De analyse wordt afgerond met enkele conclusies die rechtstreeks zijn gebaseerd op
de concrete maatregelen die hogerop werden geanalyseerd, en met enkele algeme-
ne opmerkingen. Ten eerste slaan de conclusies, op basis van concrete maatregelen,
op de gendergebonden structuren van de verschillende stelsels en de ontoereikende
rectificaties om de genderkloven inzake pensioen te dichten.
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De schijnbaar individuele nadelen voor vrouwen rechtzetten neemt de ontelbare
structurele gendergebonden nadelen niet weg: hoewel vrouwen in sommige syste-
men aan de normen voor verzekeringsjaren kunnen voldoen dankzij hun steeds gro-
tere arbeidsmarktparticipatie (misschien in combinatie met zorgkredieten), blijft het
vrouwen moeite kosten om hetzelfde pensioenniveau te halen als de mannen. Het
feit dat pensioenregelingen voornamelijk gelinkt zijn aan arbeidsmarktparticipatie
en dat lonen en de arbeidsmarkt gendergebonden zijn, betekent dat pensioenen dat
ook zijn.

Beleidsvormen om de genderkloven op het vlak van pensioenen te reduceren, gaan
verschillende richtingen uit. Sommige systemen streven ernaar de rollenpatronen te
behouden door uitkeringen als de zorgkredieten in te voeren; andere dan weer voe-
ren maatregelen in die sekseneutraliteit nastreven (zoals de levensloopregelingen).
De maatregelen die op basis van deze beleidsvormen werden ingevoerd, zijn echter
niet geschikt om de genderkloven inzake pensioen te overbruggen, en in sommige
gevallen worden deze kloven zelfs nog groter. Zorgkredieten bijvoorbeeld zijn
ontoereikend wanneer rekening wordt gehouden met de onverenigbaarheid van,
enerzijds, de zorgvoorzieningen en de vereisten voor arbeidsparticipatie en, ander-
zijds, de noodzaak om in verschillende (aanvullende) stelsels pensioenen op te bou-
wen, terwijl de zorgkredieten normaliter slechts gevolgen hebben voor rechten op
(dalende) wettelijke pensioenen. Deze ongeschiktheid is bijzonder frappant daar de
pensioenstelsels ernaar streven om voor alle burgers kansen te bieden om pensioen-
rechten op te bouwen die in de lijn liggen van de loonniveaus. De meeste stelsels
blijven, zij het in verschillende mate, met de traditionele gezins- en genderrollen-
systemen werken voor wat politieke maatregelen, arbeidsmarktstructuren en bere-
keningsnormen (met inbegrip van uitkeringen en belastingen) betreft. Bijgevolg lei-
den schijnbaar sekseneutrale pensioenhervormingen en zelfs “vrouwvriendelijke”
maatregelen niet noodzakelijk tot gepaste opties voor de opbouw van pensioenrech-
ten voor zowel mannen als vrouwen.

Bij de hervorming van de welzijnsregelingen doet zich een tweevoudige ontwikke-
ling voor. Enerzijds zijn er de politieke inspanningen om gendergelijkheid en billijk-
heid in te voeren. Anderzijds wordt bij de hervormingsmaatregelen en in de politie-
ke debatten vooral de klemtoon gelegd op een uitbreiding van (idealiter en vooral
mannelijke) arbeidsmarktparticipatie. Tegenstrijdige ontwikkelingen tekenen zich
af, beïnvloed door de geïntensiveerde verbondenheid tussen arbeidsmarktbeleid en
pensioenbeleid en gerechtvaardigd worden door argumenten als duurzaamheid van
het pensioensysteem of de afhankelijkheidsratio (11) (CPB, 2005; OESO, 2005). Het
lijdt geen twijfel dat de staat duidelijk aanwezig is en als belangrijke toezichthouder
optreedt, wat onmiskenbaar te merken is aan de steeds uitgebreidere regelgeving
op het gebied van “privé”pensioenstelsels. Verder is het een feit dat nieuwe waar-
den (in de vorm van pensioenaanspraken voor bijvoorbeeld zorg) in de pen-

(11) Meer bepaald, het aantal mensen met een betaalde baan ten opzichte van het aantal mensen die
van een sociale uitkering afhankelijk zijn.
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sioenstelsels worden ingevoerd. Deze combinatie van uiteenlopende belangen heeft
de pensioenstelsels omgevormd tot een complexe mengeling van verschillende pen-
sioensubsystemen.

Dit dubbelzinnige beleid gaat gepaard met een andere beleidslijn: de verantwoorde-
lijkheid voor iemands inkomen op hogere leeftijd wordt alsmaar meer geïndividuali-
seerd (Frericks et al., 2007). Het concept individualisering wijzigde het label van de
structuur, maar niet de essentie: de “individualisering” van de pensioenberekenin-
gen is een paradigmatisch voorbeeld van hoe welzijnsregelingen het mannelijke
kostwinnersmodel blijven produceren, doordat een mannelijke standaardbiografie
ook voor vrouwen wordt gehanteerd die niet in staat zijn om aan alle vereisten van
deze standaardbiografie te voldoen en dat, om de verschillende redenen die in deze
bijdrage werden geanalyseerd.

Welzijnsregelingen schommelen en concentreren zich nu eens op het individu, dan
weer op het gezin als eenheid (Frericks, 2008). Een standaardisering van de levens-
lopen, daarbij uitgaande van een “volwassenwerknemersmodel” dat voor mannen en
vrouwen identiek is, is één uiterste, maar verhult ook het feit dat de levenslopen nog
steeds gendergebonden zijn (Eurostat, 2008; Fux, 2002). Een beleidsperspectief dat
poogt om beter verdeelde pensioenrechten voor mannen en vrouwen te bewerkstelli-
gen, kan om die reden niet worden gerealiseerd met berekeningsnormen die op een
universele, gestandaardiseerde levensloop zijn gebaseerd. Integendeel, elk land moet
zijn eigen mengeling vinden en rekening houden met de actuele situatie en met
aspecten als solidariteit (tussen verschillende generaties of binnen één generatie),
evenredigheid met de levenslooplonen, een uitgebalanceerde mengeling van verschil-
lende stelsels en beleidsvormen die de verschillende vormen van gendergebonden
arbeidsmarktparticipatie in evenwicht brengen (Frericks, 2007). Bovendien mogen
ook de algemene structuren van de welzijnsregelingen niet over het hoofd worden
gezien en beleidsperspectieven zullen besproken moeten worden die de rolverdeling
in levenslopen van mannen en vrouwen sekseneutraler willen maken (Esping-
Andersen, 2002).

Ten slotte bepaalt de algemene samenstelling van elk welvaartssysteem het niveau van
de effectieve pensioenuitkeringen. In de welvaartssysstemen van elk land werd een aan-
tal nieuwe maatregelen ingevoerd. Sommige daarvan streven expliciet naar betere pen-
sioenen voor vrouwen en moeders, andere dan weer werden ingevoerd om invloed uit
te oefenen op andere beleidsdomeinen, die over het algemeen gebaseerd zijn op een
eerder “sekseneutraal” perspectief of soms op een “sekseblind” perspectief. De algeme-
ne resultaten voor vrouwen moeten steeds worden gesitueerd in de unieke combinatie
van de verschillende maatregelen en omstandigheden in elk land. Deze kunnen tot
uiting komen in verschillende arbeidsmarktbeleidsvormen, belastingvoorschriften, zorg-
kredieten en -faciliteiten, culturele normen, berekeningsnormen, specifieke mengelin-
gen en verschuivingen van pensioenstelsels enz. Zolang met al deze geanalyseerde fac-
toren geen rekening wordt gehouden, zal de hervorming van de verzorgingsstaten op
de ene of de andere manier gendergebonden gevolgen hebben voor de pensioenen.
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5.1. VOLGENDE STAPPEN
Om de genderkloven inzake pensioenen echt te overbruggen, zijn twee veranderin-
gen noodzakelijk: ten eerste moeten de arbeidsmarkten en welzijnsregelingen sekse-
neutraal worden gemaakt en ten tweede moeten de levensloopnormen opnieuw
worden geformuleerd. Ik ben mij er wel degelijk van bewust dat dit utopisch klinkt.
De eerste stappen in die richting zetten, betekent echter enerzijds, dat de daadwer-
kelijke levenslopen van mannen en vrouwen moet worden erkend en adequate
beleidsmaatregelen moeten volgen, (Frericks, 2008) en niet een universele maar
onrealistische, gestandaardiseerde levensloop voor iedereen. Anderzijds mag econo-
mie niet te eng worden begrepen, maar moet ze op een antropologische manier
worden benaderd (bijvoorbeeld geïnspireerd door Polanyi, 2001; zie Frericks,
2007), door te erkennen dat er verschillende economische modi zijn (productie en
markten, welzijnseconomie, huishoudeconomie en vrijwilligerseconomie) en door
te achterhalen hoe deze modi afhankelijk van de context in elkaar verstrengeld zijn.
Hier kan gedacht worden aan de suggestie van economen om zorg in de berekening
van het bbp op te nemen.

Heel wat hindernissen die vrouwen ervaren bij het opbouwen van gepaste pensioen-
rechten, blijven bestaan, zolang geen stappen in die richting worden genomen. Ver-
beteringen realiseren is maar mogelijk wanneer ze gepaard gaan met onafgebroken
discussies over relevante normatieve en praktische kwesties (zie bijvoorbeeld het
debat tussen Axel Honneth en Nancy Fraser, 2003).

(Vertaling)
____________
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LEVENSLOOPRISICO’S – WERK,
OVERLEVINGSPENSIOEN EN HET
ARMOEDERISICO BIJ BELGISCHE WEDUWEN

DOOR DIMITRI MORTELMANS en KOEN PONNET

Centrum voor Longitudinaal en Levensloop Onderzoek (CELLO), Universiteit Antwerpen

1. TRANSITIE EN STABILITEIT IN DE LEVENSLOOP

Weduwen en arbeidsmarktgedrag bestuderen, het lijkt een vreemde combinatie. We
situeren verweduwing immers spontaan als een fenomeen dat optreedt op latere
leeftijd en associëren de verklaringen in termen van een lagere levensverwachting
van mannen. Grotendeels is dit beeld uiteraard correct, al wil deze bijdrage verwe-
duwing in een ander perspectief plaatsen. Er zijn immers mannen en vrouwen die
hun partner vroeger verliezen dan op de pensioengerechtigde leeftijd. Als dat
gebeurt, dan spelen andere mechanismen die de arbeidsmarkt en het pensioensstel-
sel tegenover elkaar plaatsen. Weduwnaars en weduwen op arbeidsactieve leeftijd
moeten dan kiezen voor werk, het opnemen van een overlevingspensioen of een
combinatie van beiden. De keuzen die zij daarbij maken, hebben gevolgen voor het
verdere verloop van hun arbeidsloopbaan, hun levensloop en hun pensioensrech-
ten. Mannen maken bij het overlijden van hun partner in bijna alle gevallen de
keuze voor de voorzetting van hun arbeidsloopbaan. Het dilemma van de keuze tus-
sen werk en/of overlevingspensioen is meer een vrouwelijk dilemma waardoor we
ons in deze bijdrage expliciet richten op weduwen en de keuzen die zij maken, in
plaats van op weduwen en weduwnaars.

We plaatsen de keuze waarvoor weduwen zich gesteld voelen in een breder levens-
loopperspectief. Wanneer we het immers over levenslooprisico’s hebben en kijken
naar armoede onder weduwen, dan is de vrouwelijke arbeidsloopbaan en de veran-
deringen die deze de voorbije decennia ondergaan heeft een belangrijk vertrekpunt.
Het overlevingspensioen is een maatregel die geconcipieerd is in een periode van
toenemende standaardisering van de levensloop van mannen en vrouwen. De man-
nelijke levensloop werd gekenmerkt door het ideaaltype van de ‘klassieke’ loop-
baan: de traditionele, stabiele en vooral voltijdse loopbaan. Deze neemt een aanvang
na de opleiding en eindigt op de pensioengerechtigde leeftijd. Deze mannelijke
loopbaan werd als blauwdruk gehanteerd bij de start van ons socialezekerheidsstel-
sel na WO II, waarbij mannen als kostwinner gezien werden en een voltijdse loop-
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baan hadden. De vrouwelijke levensloop wijzigde sterk in het interbellum. De vrou-
welijke arbeidsparticipatie werd systematisch afgebouwd en in de plaats van een
arbeidsloopbaan, werd voor vrouwen een loopbaan “aan de haard” geconcipieerd
waar de vrouw de huishoudelijke en opvoedkundige taken voor haar rekening nam.
De verbondenheid met het sterk mannelijk (fordistisch) bedrijfsmodel en de
bedrijfsgebonden segregatie is duidelijk: de focus op de economische activiteit van
mannen en de functionele vereisten van kapitalistische samenlevingen gaf aanlei-
ding tot het dominante concept van de “driedeling van de levensloop”, namelijk
opleiding, werk en pensioen.

Het verhaal van de neergang van dit kostwinnersmodel is genoegzaam bekend: de
arbeidsparticipatie van vrouwen kende een dieptepunt in de jaren vijftig en zestig
en klom nadien, eerst aarzelend en vervolgens overtuigend en zonder ophouden tot
de dag van vandaag. Het gevolg is dat het model van specialisatie werd vervangen
door een model van combinatie. Vrouwen combineren hun arbeidsparticipatie met
de zorgtaken thuis, waardoor de combinatie met een klassieke, voltijdse loopbaan
niet vanzelfsprekend is. Het gestandaardiseerde patroon van vroeger – met een
voorspelbare transitie van opleiding naar werk en van werk naar pensioen – ver-
schoof in loopbanen van vrouwen naar een gedestandaardiseerd proces. Een flexi-
belere arbeidsorganisatie drong zich op en hierdoor is de ontwikkeling van de ‘vrou-
welijke’ loopbaan een proces dat voordurend in beweging is. Binnen de institutione-
le context die grotendeels werd gebouwd rond een kostwinnersmodel, is het vrou-
welijke patroon nog steeds bezig eigen niches te veroveren. Een flexibelere arbeids-
organisatie door, al dan niet definitief, te kiezen voor diverse vormen van loopbaan-
onderbrekingen, is hier de meest zichtbare uiting van. Onderbrekingen oefenen
echter een ingrijpende invloed uit op het patroon van de vrouwelijke loopbaan. Het
gaat vaak om een bewuste keuze die wordt ingegeven door overwegingen en/of
beslissingen in andere levenssferen. Vrouwen zowel als mannen worden in hun
houding ten opzichte van hun werk niet alleen beïnvloed door hun werkervaringen,
maar ook door hun levenssituatie, door anderen en door de beperkingen die de situ-
atie hen oplegt. Door leef- en werksituatie met elkaar te verbinden, blijkt dat ze ver-
schillende percepties hebben van hun werksituatie al naar gelang van de kenmerken
van de leefsituatie en daar ook naar handelen.

De mogelijkheid van flexibelere en vaak wettelijk geregelde tijdsarrangementen sti-
muleert de arbeidsparticipatie van vrouwen nog verder, maar hun hogere participa-
tiegraad geeft ook aanleiding tot een vraag naar meer institutionele veranderingen.
Verschillende sociale tendensen versterken deze evolutie: vermenigvuldiging van
levensstijlen, stijgende vraag naar flexibilisering, individualisering en groeiende per-
soonlijke autonomie veroorzaken erosie van de bestaande levenslopen en de norma-
tieve referentiekaders werden vluchtiger. Dit is zeker vast te stellen in de intredefase
op de arbeidsmarkt na de opleiding, maar ook bij de transitie van betaalde tewerk-
stelling naar pensioen. Het geeft aanleiding tot de opkomst van een nieuwe levens-
loopstructuur: onderwijs en/of opleiding worden gevolgd door het opnemen van
een of meer oriënterende banen in de intredefase op de arbeidsmarkt, alvorens over
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te stappen op een duidelijk afgebakend carrièrepad in een fase van voltijdse tewerk-
stelling. Deze kan echter onderbroken worden door een nieuwe periode van scho-
ling, zorg, deeltijds werk of loopbaanonderbreking, waarna de carrière opnieuw
wordt opgenomen. Enkel de fase van het pensioen lijkt ‘onontkoombaar’, al wordt
ook daar meer en meer aandacht besteed aan patronen van uittreden en herintrede.

De nieuwe levensloopstructuur focust op een flexibelere verdeling van de werktijd
doorheen de levensloop van een individu. Toch wordt ook in deze nieuw ontstane
levensloop de fase van betaalde tewerkstelling voor vrouwen nog steeds gekarakte-
riseerd door het schema van de meer ‘klassieke’ vrouwelijke levensloop. De mate
waarin vrouwen deelnemen op de arbeidsmarkt, hangt nog altijd sterk af van de
gezinssituatie. Vrouwen zijn sterker op de familie georiënteerd dan mannen en daar-
om meer geneigd om werk en familie in evenwicht te brengen. De familie is duide-
lijk een cruciale determinant van de levensloop. Toch zijn er enkele belangrijke evo-
luties vast te stellen: waar in het mannelijke kostwinnersmodel de geboorte van een
kind voor de vrouwen niet zelden een definitieve en volledige uittrede uit de
arbeidsmarkt betekende, zullen vrouwen nu eerder een tijdelijke onderbreking in
hun loopbaan inlassen om die na verloop van tijd weer op te nemen.

Deze interactie tussen de verschillende levenssferen neemt nog steeds toe en de gren-
zen ertussen vervagen. De verschillende sociaaleconomische factoren veranderen wel
geleidelijk doorheen de tijd, waardoor vrouwen geen bruuske overstap maken van
één type levensloop naar een andere. De belangrijke sociale, economische en demo-
grafische verschuivingen die doorheen de tijd zijn opgetreden, hebben voor gevolg
dat de geïnstitutionaliseerde loopbaanpatronen van het mannelijk kostwinnersmodel
structureel niet meer aansluiten op de realiteit, zeker niet wat de loopbanen van vrou-
wen betreft. Dat maakt dat instituties en maatregelen die gecreëerd zijn in een ander
tijdperk, niet langer gepast of soms zelf contraproductief reageren wanneer de reali-
teit wijzigt. In wat volgt, bekijken we de invloed van verweduwing op deze nieuwe
vrouwelijke levensloop en gaan we dieper in op het levenslooprisico verweduwing in
tijden van toegenomen vrouwelijke arbeidsparticipatie.

2. VERWEDUWING ALS LEVENSLOOPGEBEURTENIS

Het overlevingspensioen is een maatregel die ontstond met de verweduwde huis-
vrouw in het achterhoofd. Als de kostwinner vroegtijdig (dat wil zeggen voor de
pensioensleeftijd) wegvalt, dan maakte het overlevingspensioen het mogelijk om de
achterblijvende partner tot aan de pensioensgerechtigde leeftijd te voorzien in een
levensonderhoud (1). Het overlevingspensioen compenseert het verlies van het 

(1) Er zijn twee voorwaarden waaraan men moet voldoen om het overlevingspensioen te krijgen.
Enerzijds moet de overlevende partner ten minste 45 jaar oud zijn, behalve als deze persoon een kind
ten laste heeft of ten minste 66% blijvend arbeidsongeschikt is. Anderzijds moet men minstens een
jaar gehuwd zijn, behalve (a) wanneer uit het huwelijk een kind werd geboren, (b) het overlijden te
wijten is aan een ongeval overkomen na de datum van het huwelijk of veroorzaakt werd door een
beroepsziekte, of (c) op het ogenblik van het overlijden een kind ten laste was waarvoor een van de
echtgenoten kinderbijslag ontving.
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gezinsinkomen na het overlijden van de partner en beschermt de overlevende part-
ner tegen het gevaar van armoede. Omdat in het huidige stelsel het overlevingspen-
sioen toegekend wordt aan weduwen en weduwnaars op basis van de arbeidspresta-
tie van de overledene, spreekt men ook wel van een afgeleid recht.

In het kader van de actieve welvaartsstaat, waarbij men wil dat zoveel mogelijk men-
sen zo lang mogelijk actief blijven op de arbeidsmarkt, worden de regels inzake de
cumulatie van het overlevingspensioen met de toegelaten arbeidsgrens in vraag
gesteld (2). In het Generatiepact (2005) staat dat een toets wordt uitgevoerd op de
som van de inkomsten uit arbeid en het overlevingspensioen. Indien dit totaalinko-
men een bepaald bedrag (3) overschrijdt, dan wordt het overlevingspensioen pro-
portioneel verminderd ten belope van de overschrijding. Door deze nieuwe regeling
is het geen “alles-of-niets”-verhaal meer boven de cumulatiegrens en kan iemand
met een laag overlevingspensioen meer bijverdienen dan iemand met een hoog
overlevingspensioen. Na het overlijden van de partner moeten weduwen en
weduwnaars dus kiezen om het overlevingspensioen op te nemen, eventueel gecu-
muleerd met een arbeidsinkomen, of kunnen ze ervoor opteren het overlevingspen-
sioen niet op te nemen en ten volle gaan voor een arbeidsinkomen. Aangezien het
overlevingspensioen beperkt is, zou men vanuit een financiële reflex verwachten
dat de meeste van de overlevende partners jonger dan 65 ervoor kiezen om hun
inkomen te maximaliseren door te gaan werken, al dan niet gecombineerd met het
opnemen van een overlevingspensioen. De bevindingen spreken dit echter tegen:
slechts een op vijf van de overlevingspensioengerechtigden (jonger dan 65) is actief
op de arbeidsmarkt.

De keuze om al dan niet te gaan werken, berust dus blijkbaar niet alleen op financiële
overwegingen, maar hangt ook af van andere – onbekende – factoren. Vanuit de
literatuur naar verweduwing hebben we weinig houvast om een inschatting te kun-
nen maken over de factoren die bij deze beslissingen een rol kunnen spelen. Heel
veel studies behandelen de gevolgen van de verweduwing zelf en wijzen op een ver-
minderd psychisch, fysisch en sociaal functioneren, met onder meer een verhoogde
kans op mortaliteit, depressie, stemmingsstoornissen, een verminderd financieel
vermogen en een verlies van naaste familie en vrienden. De psychosociale gevolgen
zijn bovendien genderbepaald waarbij vrouwen zich over het algemeen beter lijken
aan te passen aan het weduwnaarschap dan mannen. Mannen worden namelijk
geconfronteerd met allerlei gezinstaken (zoals het huishouden, de zorg voor kinde-
ren of het onderhouden van sociale contacten) die ze vroeger overlieten aan hun

(2) De toegelaten bruto inkomensgrens op 01.01.2006 is voor een werknemer of iemand uit de open-
bare sector (minder dan 65 jaar en uitsluitend gerechtigd op overlevingspensioen) 14.843,13 EUR
indien hij geen kind ten laste heeft, en 18.533,93 EUR indien er een of meer kinderen ten laste zijn.
Voor een zelfstandige is de toegelaten netto inkomensgrens op 01.01.2006 (minder dan 65 jaar en
uitsluitend gerechtigd op overlevingspensioen), 11.874,50 EUR indien hij geen kind ten laste heeft,
en 14.843,13 EUR indien er een kinderlast is.
(3) Op het moment van de afname van dit onderzoek (september 2006) was dit 23.231,07 EUR (zon-
der kinderlast) of 26.521,37 EUR (met kinderlast).
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partner. Op economisch vlak incasseren vrouwen echter de zwaarste klappen. Ver-
mits de man in veel huishoudens de belangrijkste (of soms zelfs de enige) kostwin-
ner van het gezin was, veroorzaakt zijn overlijden een behoorlijk inkomensverlies.
Ook het verlies aan financiële schaalvoordelen, zoals bepaalde vaste huiskosten of
de aanschaf van een nieuwe wagen wegen zwaar door in het huishoudenbudget na
de verweduwing.

Doordat verweduwing vaak op late leeftijd optreedt, zijn er echter weinig studies
die aandacht besteden aan het moment waarop verweduwing plaats grijpt in de
levensloop. De schaarse studies die aandacht besteden aan verweduwing op vroege
leeftijd, vinden dat intacte koppels die economisch voorbereid zijn op een mogelijk
weduwnaarschap van een van beide partners vermoedelijk beter beschermd zijn
tegen economisch verval. Verder zien we ook dat jonge weduwen meer risico lopen
dan oudere weduwen om in financiële moeilijkheden te geraken, en dat hun situatie
verslechtert met de duur van verweduwing. Jonge weduwen hebben immers in veel
gevallen nog onvoldoende kapitaal opgebouwd of hebben de kredietaflossingen
voor de woning nog niet beëindigd, waardoor de vaste kosten in het huishoudbud-
get zwaarder doorwegen dan bij oudere weduwen. Dat maakt dat wanneer een ver-
weduwing op een a-typisch moment in de levensloop plaatsgrijpt, het risico op
armoede omwille van de timing van het event groter is dan wanneer de verwedu-
wing op oudere leeftijd plaatsgrijpt. In dit artikel gaan we achtereenvolgens na
welke factoren maken dat weduwen gebruik maken van twee uitwegen uit de finan-
ciële moeilijkheden na verweduwing, zijnde (verhoogde) arbeidsmarktparticipatie
of het overlevingspensioen. Of beide strategieën in dezelfde mate in staat zijn om
een vangnet te bieden voor de financiële gevolgen van de verweduwing, komt in
tweede orde aan bod. We kijken hierbij ook of andere factoren, zoals de aanwezig-
heid van kinderen, het levenslooprisico ongunstig beïnvloeden en het risico op
armoede vergroten.

3. VOORSTELLING VAN HET ONDERZOEK

In 2006 voerden we in opdracht van de Minister van Pensioenen en de Federale
Overheidsdienst Sociale Zekerheid een surveyonderzoek uit naar de noden en
behoeften van weduwen en weduwnaars. Centraal in die studie stond het in kaart
brengen van de motivaties van overlevende partners om een overlevingspensioen
op te nemen of hieraan te verzaken. De studie leerde dat de problemen aangaande
het overlevingspensioen niet gering zijn en dat de frustratie bij heel wat weduwen
en weduwnaars hoog zit. De studie maakte ook duidelijk dat de wetenschappelijke
focus op de transitie naar pensioen en op het levenseinde rudimentair is en het pro-
ces van verweduwing en de economische gevolgen die daarmee gepaard gaan,
onderbelicht laat. In 2007 financierde de FOD Sociale Zekerheid (DG Beleidsonder-
steuning) een vervolgonderzoek naar deze doelgroep met de uitdrukkelijke vraag
om de sociaaleconomische positie van weduwen en weduwnaars in België uit te
werken, op basis van de survey uit 2006.
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In dit artikel bundelen we de resultaten van beide onderzoeken om vanuit levens-
loopoogpunt te kijken naar (a) de keuze om te werken of een overlevingspensioen
op te nemen, en (b) de gevolgen van deze keuze in termen van armoede(risico). Een
echte levensloopanalyse is niet mogelijk met deze gegevens omdat we geen longitu-
dinale meting ter beschikking hebben. Om die reden wordt de leeftijd gebruikt om
de timing van het levensloopevent in kaart te brengen. Cohortanalyses zijn niet
mogelijk maar de leeftijd stelt ons in staat om jonge en oude weduwen met elkaar te
vergelijken in hun keuzen en de gevolgen van hun keuzen.

3.1. DATA
De populatie van dit onderzoek komt uit het gegevensbestand van de Kruispuntbank
van de Sociale Zekerheid (KSZ) en omvat 6.171 personen die gehuwd waren op 1
januari 2002 en in ditzelfde jaar verweduwden (Fase 1). Uit deze populatie werd een
gestratificeerde toevalssteekproef van 2.500 respondenten getrokken (Fase 2). De
data voor dit onderzoek werden enerzijds verkregen door middel van een postenquê-
te bij de steekproef en anderzijds door een koppeling van de surveygegevens van de
respondenten met administratieve data uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Socia-
le Bescherming, die beheerd wordt door de Kruispuntbank (Fase 3).

De populatie (n=6171) omvat alle personen die gehuwd waren op 1 januari 2002,
die overleden in het eerste, tweede, derde of vierde kwartaal van 2002 en die een
echtgenoot/echtgenote hebben die zich bevindt in de leeftijdscategorie van 18 tot
63 jaar (in het eerste kwartaal van 2002). De administratieve variabelen komen uit
het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming (4), die wordt beheerd
door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. In het kader van het onderzoek
werden data van het Rijksregister, RSZ, RSVZ, RSZPPO, RVA, RIZIV, RVP en FBZ en
CIMIRe aangevraagd en gekoppeld. De gegevens die voor dit onderzoek gebruikt
werden, hebben betrekking op de sociaaleconomische positie van de overlevende
partner, zoals leeftijd, geslacht, opname van overlevingspensioen, arbeidsactiviteit,

(4) Het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming verzamelt data van verschillende socia-
lezekerheidsinstellingen, zoals de RVP, RSZ, RSZPPO, RKW, e.d.m.
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· Administratieve · Administratieve · Administratieve
Data  Data  Data

· Surveygegevens

MORTELMANS-NED.qxp  19-5-2010  13:43  Pagina 664



arbeidsregime (deeltijds/voltijds) en arbeidssector (arbeider, bediende, ambtenaar,
zelfstandige). De gegevens werden opgevraagd voor het jaar 2002 en voor het jaar
na het overlijden van de partner.

Uit de populatie van fase 1 werd een gestratificeerde toevalssteekproef van 2.500
respondenten getrokken. Daarbij werd vastgesteld dat het grootste deel van de
steekproef (2.244 personen) bestaat uit vrouwen en dat het overlevingspensioen
voornamelijk door hen wordt opgenomen. Deze groep werd verder gestratificeerd
volgens regio (Brussel, Vlaanderen, Wallonië). Er werd geen onderscheid gemaakt
naarmate vrouwen wel of niet het overlevingspensioen opnemen. Bij de mannen
werd niet gestratificeerd naar regio. De volledige populatie van 256 mannen (die in
de loop van 2003 minstens éénmaal een overlevingspensioen opnamen), werd in
het onderzoek bevraagd.

3.2. RESPONS
Van de 2.500 verstuurde enquêtes waren er 6 onbestelbaar en ontvingen we 1.224
ingevulde enquêtes, hetgeen overeenkomt met een responspercentage van 49%. Na
extractie van de gedeeltelijk ingevulde enquêtes, werden 1.036 vragenlijsten weer-
houden. De respons in Vlaanderen (43%) verschilt niet met deze in Wallonië (42%).
In Brussel is de respons zoals bij de meeste enquêtes lager (30%). We verwijzen naar
tabel 1 voor een overzicht. Het hoge aantal vrouwen in de populatie komt vanzelf-
sprekend tot uitdrukking in de steekproef (88% vrouwen versus 12% mannen). De
respons bij weduwnaars (46%) is echter iets hoger dan bij de weduwen (41%).

TABEL 1: OVERZICHT VAN DE RESPONS NAAR GESLACHT

In dit artikel maken we initieel gebruik van de 918 vrouwen uit de steekproef. Ver-
mits de focus van het artikel enerzijds ligt op arbeidsparticipatie en overlevingspen-
sioen en anderzijds op het armoederisico, laten we alle 65+ jarigen uit onze analyses.
Hierdoor werd de steekproef voor de analyses verder beperkt tot 733 weduwen (5).

(5) Omwille van de lage responscijfers in Brussel, laten we ook deze respondenten uit de analyses
weg. Naast de 733 weduwen, bleven nog 111 weduwnaars over in het databestand, die voor dit arti-
kel niet gebruikt werden.

665

LEVENSLOOPRISICO’S – WERK, OVERLEVINGSPENSIOEN EN HET ARMOEDERISICO BIJ BELGISCHE WEDUWEN

 Aantal 
gecontacteerd 

Respons % Aantal 
respondenten 

Aantal in 
analyse 

Man 256 46 118  
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3.3. GEHANTEERDE ARMOEDEGRENS
Aangezien onze steekproef enkel bestaat uit weduwen en weduwnaars, is een rela-
tieve armoedestandaard, gebaseerd op 60% van de mediaan van het gerapporteerde
inkomen van de steekproef, niet aangewezen. Lyberaki en Tinios hebben er reeds
voor gepleit om een standaard te berekenen op basis van de gehele bevolking, en
niet op basis van een deel van de bevolking (met name de weduwen uit deze steek-
proef), zodanig dat vergelijking met andere onderzoeksbevindingen mogelijk wordt.
Conform een studie van Lefebure, Mangeleer en Van Den Bosch werd daarom de
armoedegrens berekend op basis van de EU-SILC-gegevens (anno 2004) met betrek-
king tot België, en werd dit percentage naar de huidige steekproef getransfereerd.

Meer specifiek (a) werd op basis van de Belgische SILC-gegevens van 2004 de
armoedegrens voor alle personen boven 16 jaar en onder 70 jaar berekend. De
armoedegrens werd bepaald door 60% van het mediaan gezinsinkomen te nemen,
waarbij dit inkomen gestandaardiseerd werd volgens de gemodificeerde OECD-
schaal. Het (gewogen) armoedepercentage bedroeg 18% voor de Belgische wedu-
wen en weduwnaars (6); (b) vervolgens maakten we de categoriale variabele ‘inko-
men’, zoals bevraagd in onze enquête, continu, door de mid-punten van de catego-
rieën als score te gebruiken, en standaardiseerden we het gezinsinkomen (7) op
basis van de gemodificeerde OECD-schaal (zie hoger); (c) ten slotte transfereerden
we de armoederisicovolle 18% naar de respondenten uit onze steekproef. Tabel 2
geeft een overzicht naar geslacht van het resultaat van deze operatie.

TABEL 2:  POSITIE T.A.V. DE 60% MEDIAAN GEZINSINKOMENSGRENS (SILC-2004) NAAR
GESLACHT (KOLOMPERCENTAGES)

4. ARBEIDSMARKTGEDRAG VAN WEDUWEN

De eerste twee reeksen analyses proberen een zicht te krijgen op het arbeidsmarkt-
gedrag van weduwen en het al dan niet opnemen van overlevingspensioen. Door
middel van logistische regressie gaan we na wat weduwen aanzet om te kiezen voor
een overlevingspensioen enerzijds en wat de keuze voor arbeid stimuleert ander-
zijds. Logistische regressie behoort tot de familie van regressietechnieken in de zin

(6) FOD Economie, Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, EU-SILC 2004.
(7) Het totale gezinsinkomen bestaat uit het inkomen van de weduwe/weduwnaar en het inkomen
van de inwonende partner.
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 Weduwe 
(N=733) 

Boven de armoedegrens 82.0 
Onder de armoedegrens 18.0 
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dat de invloed van een reeks onafhankelijken nagegaan wordt op de keuze om te
gaan werken. Het bijzondere aan logistische regressie is dat gewerkt wordt met een
dichotome afhankelijke (werken of niet-werken). Hierdoor kunnen de b-parameters
niet op dezelfde wijze geïnterpreteerd worden als bij lineaire regressie. De interpre-
tatie van de parameters gebeurt doorgaans met behulp van odds-ratio’s (OR). Deze
geven aan hoeveel keer een bepaalde categorie meer of minder kans heeft om (in
casu) tot werken te leiden. Een odds-ratio kleiner dan 1 geeft daarbij aan dat dit ken-
merk minder aanleiding geeft tot werken. Een odds-ratio hoger dan 1 wijst op meer
kans om te arbeiden. De verklaringskracht van het totale model wordt aangegeven
door een pseudo-R²-maat. Deze maat drukt uit hoe goed de onafhankelijken in het
model bijdragen aan het inschatten van de kansen op werken tegenover de kansen
op niet-werken.

Alle modellen zijn stapsgewijs opgebouwd. Dat wil zeggen dat de onafhankelijke
variabelen in vier stappen aan het model werden toegevoegd. We onderscheiden
steeds een groep sociaaldemografische achtergrondkenmerken, een groep met wer-
ken en/of overlevingspensioen als strategie, een groep inkomens- en uitgavenvaria-
belen en een groep huishoudenvariabelen die in grote mate slaan op de aanwezig-
heid van kinderen.
Tabel 3 bekijkt de kansen om vier jaar na de verweduwing actief te zijn op de
arbeidsmarkt.

De verklaringskracht van het uiteindelijke model is hoog (Nag. R² = 0.37), waarbij
het toevoegen van elke groep bijkomende variabelen steeds een significante verbe-
tering van het model betekende. De leeftijd van de weduwen toont een duidelijk
negatief verband: hoe ouder men is, hoe kleiner de kans dat men aan het werk is.
Tussen Vlaanderen en Wallonië zien we een grotere geneigdheid om te gaan wer-
ken in het noorden van het land. Waalse weduwen hebben 70% minder kans om
aan het werk te zijn dan Vlaamse weduwen. Het opleidingsniveau toont een dalend
verband: hoe lager men opgeleid is, hoe sterker de kans daalt om aan het werk te
zijn. De verschillen zijn echter niet significant, met uitzondering van het contrast
tussen geen/lager onderwijs en secundair onderwijs. Enkel de laagst opgeleiden
vrouwen gaan significant minder werken dan de andere. Hier is wellicht een inter-
actie-effect met leeftijd omdat deze laagopgeleide vrouwen ouder zijn dan de hoger
opgeleiden. Het hebben van een relatie heeft geen effect op de arbeidsparticipatie
van de weduwen.
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TABEL 3: LOGISTISCHE REGRESSIE ‘GAAN WERKEN’ (JA/NEEN)

In tweede instantie werd het model gecontroleerd voor het al dan niet opnemen
van overlevingspensioen. We zien een significant negatief effect, wat betekent dat
iemand die overlevingspensioen opneemt, minder kans heeft om actief te zijn op de
arbeidsmarkt. Ten dele heeft dit te maken met het plafond, waardoor werken in elk
geval beperkt is, maar toch is het opvallend dat wie een overlevingspensioen heeft,
maar liefst 2.59 keer minder kans heeft om ook betaald werk te hebben.

De derde groep in het model bevat de inkomensgerelateerde kenmerken. Deze
groep start met een subjectieve indicator van financiële draagkracht. Deze is samen-
gesteld uit vier items waarop de respondent diende aan te geven of bepaalde finan-
ciële kosten al dan niet een zware last waren om te dragen. Hoe hoger de score, hoe
problematischer de financiële situatie van de respondente. We zien een negatief ver-
band met participatie op de arbeidsmarkt. Dit is een indicatie dat een problemati-
sche financiële situatie samenhangt met het niet-werken. Behalve deze subjectieve
indicator nemen we ook twee indicatoren op die een indicatie geven van de woon-
kost van de weduwen. Zowel het eigenaarschap als het hebben van een afbetaling,
bepalen in belangrijke mate het al dan niet werken. Wie eigenaar is en geen afbe-
taling heeft, werkt minder. Dat zijn de oudere weduwen waarbij het huis wellicht is
afbetaald. Huurders en weduwen die een zware afbetaling (meer dan 800 EUR per
maand) hebben, zijn nagenoeg verplicht om te werken.
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b Sign. OR R²

Model 1 Leeftijd -0,10 *** 0,90 0.20 

Regio (ref=Vlaanderen) -0,53 * 0,59 
Diploma  ***  
Geen/lager vs. secundair -1,01 *** 0,36 
Secundair vs hoger KT -0,19 0,83 
Hoger KT vs. Hoger LT -0,77 0,46 
Relatie 0,36  1,43 

Model 2
Overlevingspensioen 
(Ref=Nee) -0,98 *** 0,38 0.23 

Model 3 Fin. draagkracht -0,09 *** 0,91 0.32 

Eigenaar (Ref=Nee) -1,26 *** 0,29 
Bedrag afbetaling 0,00 *** 
Geen afbetaling vs. <€400 -0,28 0,75 
< €400 vs €400-800 -1,24 *** 0,29 
€400-800 vs. meer dan €800 0,35 1,41 

Model 4 Aantal kinderen onder 14 -0,69 *** 0,50 0.37 

Aantal kinderen 14-18 0,21  1,23 
Aantal kinderen 18-24 0,25  1,28 
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Tot slot voegen we de huishoudengerelateerde kenmerken toe aan het model. We
verwachten immers dat het al dan niet hebben van kinderen een belangrijke invloed
heeft op de beslissing om te gaan werken. De resultaten bevestigen dit (hoewel niet
significant): wie kinderen heeft, is meer geneigd om te gaan werken. De invloed van
de leeftijd van de kinderen toont echter grote verschillen aan binnen de groep
weduwen met kinderen. Een toenemend aantal jonge kinderen in het huishouden
verlaagt de kans dat de moeder gaat werken. Dit effect is significant. Het hebben
van oudere kinderen heeft geen invloed op het al dan niet gaan werken.

Het tweede regressiemodel bekijkt de kans om overlevingspensioen op te nemen
(tabel 4). Ook hier werd een stapsgewijze analyse uitgevoerd met dezelfde vier
groepen als in de eerste analyse. Opvallend is het verschil in verklaringskracht. Het
tweede model heeft een uiteindelijke Nagelkerke R² van 0.17. Dit blijft een aan-
vaardbaar model, hoewel het verschil met het voorgaande model opvallend is.

TABEL 4: LOGISTISCHE REGRESSIEANALYSE ‘OVERLEVINGSPENSIOEN OPNEMEN’ (JA/NEEN)

Het opnemen van overlevingspensioen is, in tegenstelling tot werken, niet afhanke-
lijk van de leeftijd. In alle leeftijdscategorieën is de kans om de uitkering op te
nemen even groot. Hetzelfde geldt voor Vlaamse en Franstalige weduwen: geen
enkel verschil in het opnemen van het overlevingspensioen. Naar opleidingsniveau
zien we exact een omgekeerde trend in vergelijking met het voorgaande model: wie
lager opgeleid is, heeft een hogere kans om overlevingspensioen op te nemen. De
verschillen zijn opnieuw niet significant, met uitzondering van het contrast tussen

669

LEVENSLOOPRISICO’S – WERK, OVERLEVINGSPENSIOEN EN HET ARMOEDERISICO BIJ BELGISCHE WEDUWEN

b Sign. OR R²

Model 1 Leeftijd 0,03  1,03 0.07 
Regio (ref=Vlaanderen) -0,18  0,84 
Diploma  ** 
Geen/lager vs. secundair 0,23 1,25 
Secundair vs hoger KT 0,32 1,38 
Hoger KT vs. Hoger LT 1,18 * 3,26 
Relatie (Ref. = Nee) -0,80 * 0,45 

Model 2 Werk (Ref. = Nee) -0,94 *** 0,39 0.11 

Model 3 Fin. draagkracht 0,04  1,04 0.13 
Eigenaar (Ref=Nee) -0,05  0,95 
Bedrag afbetaling 
Geen afbetaling vs. <€400 -0,12 0,89 
< €400 vs €400-800 0,00 1,00 
€400-800 vs. meer dan €800 0,04 1,04 

Model 4 Aantal kinderen onder 14 0,74 * 2,09 0.17 
Aantal kinderen 14-18 0,52  1,68 
Aantal kinderen 18-24 0,31  1,37 
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hoger onderwijs korte type en universitair onderwijs. Universitairen hebben een sig-
nificant lagere kans om overlevingspensioen op te nemen. Wellicht is het inkomens-
plafond voor betaalde arbeid verantwoordelijk voor dit verschil. Hoger opgeleiden
verdienen in veel gevallen meer dan lager opgeleiden en komen op die manier ook
sneller aan de bovengrens. De beslissing om te werken heeft zoals verwacht een
negatieve invloed op de keuze voor het overlevingspensioen, zoals hierboven reeds
werd beargumenteerd. Iemand die kiest om te werken, heeft 2,56 keer minder kans
om overlevingspensioen op te nemen dan iemand die niet gaat werken. Het inko-
mensplafond speelt hierin een duidelijke rol. In tegenstelling tot het gaan werken,
speelt de woning weinig of geen rol bij de keuze voor het overlevingspensioen.
Eigenaars nemen niet minder vaak het overlevingspensioen op dan huurders en de
hoogte van de afbetaling speelt geen rol in het al dan niet kiezen voor de uitkering.
Ook het gevoel van financiële nood is van geen betekenis. Het derde model geeft
ook aan dat de toevoeging van de groep financiële variabelen het model als geheel
niet significant verbetert. Als we tot slot kijken naar de rol van kinderen dan zien we
dat iemand die kinderen heeft, een hogere kans heeft om het overlevingspensioen
op te nemen, onafhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Ook hier zien we dat de
aanwezigheid van jonge kinderen in het huishouden een rol speelt. Als een spiegel-
beeld van het werken-model, zien we dat weduwen die jonge kinderen hebben, tot
twee keer meer kans hebben om het overlevingspensioen op te nemen.

5. GEVOLGEN (OP KORTE TERMIJN) VAN KEUZEN IN DE LEVENSLOOP

In de voorgaande paragrafen gingen we dieper in op de factoren die samenhangen
met arbeidsmarktparticipatie en het opnemen van overlevingspensioen. In deze
paragraaf, bekijken we meer de resultaatszijde: welke weduwen bevinden zich
boven of onder de armoedegrens? Hierbij nemen we zowel de werkstatus, het over-
levingspensioen als de eigenaarstatus mee op in ons model. Naar analogie met de
voorgaande modellen wordt ook nu een hiërarchische logistische regressie
gebruikt. Vier modellen worden stapsgewijs opgebouwd waarbij eerst gecontro-
leerd wordt voor sociaaldemografische achtergrondkenmerken. In een tweede
groep wordt het al dan niet werken of overlevingspensioen in het model opgeno-
men. Dan voegen we de inkomensvariabelen toe en tot slot de aanwezigheid van
kinderen. Het uiteindelijke model heeft een Nagelkerke R² van .32 waarbij vooral
opvalt dat de groep inkomensvariabelen in sterke mate bijdraagt aan het verklaren
van de afhankelijke. Het toevoegen van de werk- en OLP-variabelen in model 2 en
de inkomens- en uitgavenkenmerken in model 3 gaf geen significante verbetering te
zien van het model. Dat betekent dat enkel de sociaaldemografische compositie van
de steekproef en de aanwezigheid van kinderen een significante bijdrage leveren tot
het begrijpen van het armoederisico van weduwen. Tabel 5 geeft het uiteindelijke
model weer, met inbegrip van de werk- en overlevingspensioengerelateerde variabe-
len en de inkomensvariabelen.

670

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2009

MORTELMANS-NED.qxp  19-5-2010  13:43  Pagina 670



TABEL 5: LOGISTISCHE REGRESSIEANALYSE – ONDER DE ARMOEDEGRENS VALLEN

In het eerste model hebben alle onafhankelijken, met uitzondering van regio, een
significante invloed. Vlaamse en Franstalige weduwen zijn even veel of even weinig
boven als onder de armoedegrens te vinden. Dit doet vermoeden dat verweduwing
in een vroege fase van de levensloop negatievere economische gevolgen heeft. Een
mogelijke verklaring hiervoor (alhoewel niet gemeten in deze studie) is dat het
opgebouwd vermogen hoger is bij oudere weduwen dan bij jongere weduwen. Het
effect verdwijnt ook vanaf model drie, wanneer voor de economische achtergrond
van de weduwen gecontroleerd wordt. Hetzelfde geldt voor diploma. Lager opgelei-
den hebben meer kans om onder de armoedegrens te vallen, maar na controle voor
de economische variabelen, is hier geen rechtstreekse invloed meer van te merken.

Een weduwe of weduwnaar met nieuwe relatie heeft significant minder kans om
onder de armoedegrens terecht te komen. Dit resultaat is in lijn met onderzoeken
die hertrouwen of het aangaan van een nieuwe relatie als ‘copingstrategie’ beschou-
wen om een moeilijke financiële situatie te verbeteren. Deze copingstrategie kan al
dan niet doelbewust zijn. Bepaalde factoren, zoals de aanwezigheid van kinderen of
de ouderdom van de vrouw, heeft men immers niet onder controle en verminderen
de kans op hertrouwen. Dat het aangaan van een huwelijk een beschermende factor
is tegen het risico op armoede, wordt ook gestaafd door studies bij andere onder-
zoekspopulaties. Zo werd aangetoond dat alleenstaande vrouwen zonder voorhuwe-
lijkse geschiedenis uit armoede kunnen geraken door te trouwen of te gaan samen-
wonen. Studies bij echtscheiding, een levensloopgebeurtenis gelijkaardig aan ver-
weduwing, toont eveneens aan dat het opnieuw samenwonen een positieve impact
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  b Sign. OR R² 

Model 1 Leeftijd -0,04  0,96 0.17 
 Regio (ref=Vlaanderen) 0,09  1,10  
 Diploma  ** 0,00  
 Geen/lager vs. secundair 0,78 * 2,18  
 Secundair vs hoger KT 0,26  1,29  
 Hoger KT vs. Hoger LT 2,55 * 12,76  
 Relatie -2,57 *** 0,08  

Model 2 OLP 0,65  1,92 0.19 
 Werk 0,20  1,22  

Model 3 Fin. draagkracht 0,06 * 1,06 0.23 
 Eigenaar (Ref=Nee) 0,28  1,32  
 Bedrag afbetaling   0,00  
 Geen afbetaling vs. <€400 -0,44  0,64  
 < €400 vs €400-800 0,61  1,84  
 €400-800 vs. meer dan €800 -1,73  0,18  

Model 4 Aantal kinderen onder 14 0,55 * 1,73 0.32 
 Aantal kinderen 14-18 1,03 *** 2,79  
 Aantal kinderen 18-24 0,69 *** 1,99  
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heeft op de economische terugval die vrouwen ervaren na hun scheiding. In een
onderzoek naar inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen naar huwelijksge-
schiedenis, vonden Fokkema en Solinge zelfs dat hertrouwden gemiddeld over een
hoger inkomen beschikken dan degenen die in een eerste huwelijk verkeren.

Behalve een nieuwe relatie wordt ook werk, en in dit onderzoek ook een overlevings-
pensioen, gezien als een copingstrategie om de financiële terugval in inkomen te
compenseren. In model 2 zien we echter dat geen van beide strategieën werkzaam
is om het hoofd te bieden aan een mogelijk armoederisico. Dit is niet wat we zou-
den verwachten. Fokkema wees er echter op dat arbeidsparticipatie, als doelbe-
wuste copingstrategie om uit armoede te geraken, voornamelijk werkt voor een
selectieve groep vrouwen: met name degenen die gedurende het huwelijk binding
met de arbeidsmarkt hebben gekend, en/of de hoger opgeleiden. Als we kijken naar
onze resultaten dan blijkt dat de aan- of afwezigheid van huidige arbeid weinig ver-
klaart, evenmin als het al dan niet opnemen van het overlevingspensioen. Hoe valt
dit te rijmen met Fokkema’s visie? Een mogelijke verklaring is dat er niet zozeer
sprake is van een causaal verband, maar eerder van een selectie-effect. Zo komt in
ons onderzoek duidelijk naar voor dat weduwen onder de armoedegrens even actief
zijn op de arbeidsmarkt als weduwen boven de armoedegrens. Ongeveer twee op
de drie weduwen uit onze steekproef is aan het werk. Anderzijds merken we dat
weduwen en weduwnaars onder de armoedegrens meer hun overlevingspensioen
opnemen dan deze boven de armoedegrens. Het is voornamelijk de combinatie van
werk en overlevingspensioen die veel populairder is bij de weduwen onder de
armoedegrens dan bij de weduwen erboven. Uiteraard vertaalt dit zich ook in het
aantal deeltijds en voltijds werkende weduwen: armoederisicovolle weduwen wer-
ken significant meer deeltijds dan weduwen boven de armoedegrens. Maar draaien
we dit gegeven om, dan is het niet meteen verwonderlijk dat de weduwen onder de
armoedegrens meer deeltijds werken dan de weduwen boven de armoedegrens. We
merken immers dat deze weduwen veeleer lager opgeleid zijn en meer jonge kinde-
ren hebben vergeleken met de minder armoederisicovolle weduwen, waardoor het
inkomensvoordeel door arbeid veel lager is voor deze groep.

In het derde model worden de inkomen- en uitgavengerelateerde variabelen bijge-
voegd. De toevoeging van deze laatste groep verhoogt zowel voor Vlaanderen als
voor Wallonië de verklaringskracht van het model amper (zie hoger). De toename in
de verklaring is bijgevolg marginaal. Wanneer we enkel de inkomen- en uitgaven-
groep aan het model toevoegen (niet weergegeven in de tabel), en niet controleren
voor de invloed van de andere kenmerken, merken we dat de inkomen- en uitgaven-
kenmerken slechts 6% verklaren van de afhankelijke variabele (Nagelkerke R²). Kort-
om, noch het al dan niet eigenaar zijn of de afbetaling die iemand moet betalen op
het huis, verklaart of iemand onder de armoedegrens zit. Enkel de subjectieve
inschatting van de financiële draagkracht door de weduwen is significant. Dat bete-
kent dat wie zelf moeilijk de eindjes aan elkaar kan knopen, inderdaad een hogere
kans heeft om onder de armoedegrens te zitten.
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Het uiteindelijke model toont duidelijk aan dat de aanwezigheid van kinderen de
kans verhoogt op armoede. Ook bij de voorgaande analyses bleek de aanwezigheid
van jonge kinderen een belangrijke stimulus om niet actief te zijn op de arbeids-
markt. De combinatie van werken met (al dan niet betaalde) kinderopvang speelt
hier duidelijk een rol. We wijzen tevens op het perfecte spiegelbeeld in tabel 3 en
tabel 4.

6. BESLUIT

Dit artikel wil vanuit levensloopperspectief kijken naar gevolgen van verweduwing.
Daarbij staat de rol van arbeidsmarktparticipatie en het opnemen van het overle-
vingspensioen centraal. Los van de inhoudelijke resultaten, is enig voorbehoud ten
aanzien van onze studie belangrijk. Om een levensloopanalyse uit te voeren, is het
belangrijk om te beschikken over longitudinale gegevens. De beslissingen die wedu-
wen nemen net na het overlijden van hun partner, hebben een invloed op hun late-
re levensloop. Sommige gevolgen van deze beslissingen worden pas duidelijk jaren
na de verweduwing. Door gebruik te maken van administratieve gegevens uit 2002
en surveygegevens uit 2006, willen we in geen geval beweren dat we de gevolgen
van deze beslissingen voor de verdere levensloop van weduwen in kaart gebracht
hebben. Dit onderzoek moet dan ook eerder gezien worden als een kijk op de eerste
stappen die weduwen zetten na het overlijden van hun partner. Vanuit die aanvanke-
lijke beslissingen, willen we in dit besluit kijken naar de eventuele gevolgen over de
levensloop heen, evenwel zonder deze empirisch in kaart te kunnen brengen.

De resultaten van de studie tonen aan dat arbeidsmarktparticipatie na verweduwing
selectief bepaald is. Jongere weduwen met kinderen zijn minder actief op de
arbeidsmarkt en vullen hun inkomen aan met een overlevingspensioen. Uit ver-
scheidene studies blijkt dat de aanwezigheid van kinderen een negatieve invloed
heeft op het arbeidsmarktgedrag van vrouwen: enerzijds zijn vrouwen met kinderen
minder actief op de arbeidsmarkt dan vrouwen zonder kinderen; anderzijds werken
de actieve moeders minder uren dan de kinderloze vrouwen. Een eventuele oplos-
sing hiervoor bestaat erin om de weduwen met kinderlast een kortdurend vangnet
aan te bieden, in de vorm van gratis (of goedkopere) kinderopvang, zodanig dat
deze weduwen een verhoogde kans krijgen om te gaan werken of werk te gaan zoe-
ken. Verschillende soorten institutionele steun zijn mogelijk, maar over het alge-
meen blijkt dat het voorzien in of het subsidiëren van kinderopvang de arbeidsacti-
viteit van moeders met jonge kinderen verhoogt, aangezien het een valabel alterna-
tief is voor het eigenhandig opvoeden van de kinderen.

Wat vertellen deze resultaten echter over een levensloopbeleid? In de eerste plaats
moeten we daarbij duidelijk maken wat we bedoelen met deze term. Te pas en te
onpas duikt immers de levensloop op als nieuwe mantra in beleidsdiscours. In de
meeste gevallen wordt verwezen naar maatregelen om arbeid en privéleven beter te
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combineren. Levensloopbeleid, zoals dat bijvoorbeeld in Nederland wordt gevoerd,
is dan een vorm van tijdsparen die over de levensloop wordt uitgesmeerd. Deze
variant van levensloopbeleid is hier niet aan de orde. Levensloopbeleid kunnen we
ook zien als het oog hebben voor levenslooprisico’s. Hierbij wordt geen aandacht
gevraagd voor het zelfstandig plannen van de levensloop in termen van tijdsregelin-
gen maar voor het beschermen van individuen voor een nieuw soort sociale risico’s
die de hedendaagse levenslopen kenmerken. Nieuwe risico’s worden daarbij vaak
verbonden aan de destandaardisatie van de levensloop. De levensloop zou niet lan-
ger voorspelbaar zijn doordat individuen vrij keuzes maken en op individuele wijze
hun eigen levensloop construeren. Brückner en Mayer wijzen op de zelfgecreëerde
mythe van de gedestandaardiseerde levensloop: “Both academic and journalistic
observers, then, have developed a broad consensus and a multitude of personal
experiences and illustrative evidence on “post-modern” patterns of a greater variety
of partly freely chosen, partly imposed life trajectories”. Hoewel het academische
debat over de keuzebiografie verre van gestreden is , wordt duidelijk dat levenslo-
pen niet hyperindividueel zijn geworden. Toch zijn er duidelijke verschuivingen in
het persoonlijke leven die maken dat het welvaartssysteem zoals dat na WO II opge-
bouwd werd niet langer past op de uitdagingen die deze verschuivingen stellen. De
vrouwelijke loopbaan stelt uitdagingen aan het kostwinnersmodel. De relationele
instabiliteit stelt uitdagingen aan alleenstaanden en in het bijzonder aan alleenstaan-
de ouders. De opkomst van ongehuwd samenwonen stelt uitdagingen aan de centra-
liteit van het huwelijk in regelgeving. In dit artikel bekeken we de mate waarin een
niet-keuzegebonden afwijking van de standaardbiografie, zijnde verweduwing, een
uitdaging stelt. De resultaten maken duidelijk dat een overlevingspensioen geen
doorslaggevende bescherming biedt aan vrouwen die weduwe worden. Echter, wat
ook duidelijk wordt, is dat de timing van dit event belangrijker is dan het tegenko-
men van het event op zich. Verweduwing leidt niet automatisch naar armoede maar
het moment van verweduwing is van invloed op de keuzes die weduwen maken. Zo
stellen we vast dat als verweduwing voorvalt op jonge leeftijd, de keuze voor het
overlevingspensioen in een levensloopperspectief anders is dan wanneer de verwe-
duwing op latere leeftijd voorvalt. Het lagere armoederisico op oudere leeftijd geeft
aan dat deze weduwen een langere tijd hebben gehad en ook hebben genomen om
een eigen vermogen op te bouwen dat hen in staat stelt boven de armoedegrens te
blijven. Ook al zijn arbeidsmarktkansen klein voor deze groep, zij hebben het addi-
tionele inkomen uit arbeid minder nodig. Wie een partner verliest op jonge leeftijd
wordt omwille van de kinderlast niet alleen richting overlevingspensioen gedreven,
de consequenties later in de levensloop zullen wellicht voortvloeien uit deze keuze.
Zoals gezegd kunnen we met onze data geen uitspraken doen over die consequen-
ties op lange termijn. Gewoon kijken naar de weduwen op oudere leeftijd is daarbij
echter geen optie omdat zij zoals gezegd langer hun partner naast zich hebben
gehad. Op jongere leeftijd kiezen om de arbeidsmarkt te verlaten, laat een vrouw
weinig andere opties over dan te herpartneren ten einde het inkomensverlies te
compenseren. Lukt dat niet of wenst men dat niet, dan kan de inkomens- en pen-
sioenspositie op oudere leeftijd in belangrijke mate verschillen van die vrouwen die
wel actief bleven of werden.
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Een levensloopbeleid heeft bijgevolg niet enkel oog voor het spreiden van voorde-
len over de levensloop maar ook met het inperken van de gevolgen van levensloop-
risico’s. Risico’s die niet langer uitsluitend te maken hebben met de arbeidsloop-
baan zoals ziekte, werkloosheid of invaliditeit maar die ook samenhangen met
levensloopgebeurtenissen in het private leven zoals het krijgen van kinderen, het
beëindigen van een partnerrelatie door een relatiebreuk of door een overlijden. In
welke mate de levensloop geïndividualiseerd of gedifferentieerd is, is daarbij van
ondergeschikt belang. De veranderende inrichting van levenslopen met een toena-
me aan ongehuwd samenwonen en relatiebreuken wijzigt ook de aard van de transi-
ties. Hoe eenvoudiger transities gemaakt kunnen worden, hoe minder transities een
bewuste keuze van twee partijen zijn (bv. de nieuwe echtscheidingswet) en hoe
sterker de transitie het karakter van een risico krijgt. Zowel de studie van gevolgen
van echtscheidingen als de hier voorgestelde resultaten van verweduwing, tonen
aan dat de eerste jaren na de transitie ingrijpende financiële gevolgen waarneembaar
zijn van levensloopgebeurtenissen. Deze gevolgen leiden voor vrouwen en in het
bijzonder voor vrouwen met kinderlast tot keuzen waarvan we in levensloop-
perspectief kunnen aannemen dat ze suboptimaal zijn, ook al zijn ze perfect ratio-
neel na de transitie zelf. Een levensloopbeleid dat denkt in sociale bescherming op
lange termijn, kan aandacht hebben voor deze keuzen en kan trachten actief in te
grijpen op kortetermijngevolgen teneinde keuzen te stimuleren die een sterkere
sociale bescherming betekenen in de latere levensloop.

____________
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1. INLEIDING

Ten gevolge van belangrijke economische, demografische en socio-culturele veran-
deringen zien westerse verzorgingsstaten zich verplicht om de vorm en inhoud van
hun socialezekerheidsstelsel te evalueren. Deze stelsels kwamen immers groten-
deels tot stand in de naoorlogse periode en namen de toen dominante samenlevings-
vorm van de zorgende moeder en de mannelijke kostwinner met een stabiele
tewerkstelling als centraal referentiepunt van hun bescherming. Door de grotere
aanwezigheid van vrouwen op de arbeidsmarkt lijkt dat kostwinnersmodel vandaag
echter gedateerd. Het wordt dan ook steeds vaker vervangen door het zgn. ‘adult
worker model’, dat ervan uitgaat dat élke partner in een samenlevingsrelatie in
betaald werk betrokken is.

Dit uitgangspunt van het ‘adult worker model’ doet vragen rijzen over de risico’s die
een socialezekerheidsstelsel actueel dient te dekken. Ten gevolge van de sterk toe-
genomen arbeidsparticipatie van vrouwen wordt bijvoorbeeld het verlies van een
kostwinner door overlijden of echtscheiding steeds vaker gezien als een ‘oud’ soci-
aal risico waartegen een hedendaags systeem van sociale zekerheid niet langer dek-
king hoeft te voorzien. Anderzijds roept het ‘adult worker model’ ook nieuwe risi-
co’s in het leven die mogelijk collectieve bescherming verdienen. De mogelijkheid
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voor mannen en vrouwen om tijd te besteden aan zorg en huishoudelijke activitei-
ten en deze taken vrij gedurende de verschillende levensfasen onder elkaar te verde-
len, vormt in onze postindustriële samenleving een dergelijk ‘nieuw’ risico.

In dit artikel willen wij dit oud en dit nieuw sociaal risico met elkaar confronteren.
We zullen aanvoeren dat het overlevingspensioen in zekere zin bedoelde een com-
pensatie te bieden voor het risico dat de (meestal vrouwelijke) verzorger nam door
af te zien van betaald werk en al haar tijd te investeren in onbetaalde huishoudelijke
activiteiten. Het tijdelijk en/of gedeeltelijk verlaten van de arbeidsmarkt ten gevolge
van de moeilijke arbeid- en zorgcombinatie, creëert in het ‘adult worker model’ een
inkomens- en reïntegratierisico dat daarmee sterk vergelijkbaar is. Om die reden
heeft een overlevingspensioen ons inziens nog steeds reden van bestaan. We gaan
dan ook na in welke mate het actuele Belgische overlevingspensioen eigenschappen
vertoont waardoor het in staat geacht kan worden bescherming te bieden tegen dit
nieuwe sociaal risico.

We vergelijken het overlevingspensioen tot slot met het recht op alimentatie na
echtscheiding. Het Belgische echtscheidings- en alimentatierecht werd in 2007
immers hervormd en de onderhoudsuitkering tussen gewezen echtgenoten ver-
kreeg een puur alimentair en tijdelijk karakter. De nieuwe wetgeving lijkt (impliciet)
uit te gaan van het ‘adult worker model’ vermits ernaar wordt gestreefd de voormali-
ge echtgenoten te reïntegreren in de arbeidsmarkt. Omdat het recht op alimentatie
na echtscheiding en het overlevingspensioen een vergelijkbaar risico dekken, kun-
nen de nieuwe ontwikkelingen in het echtscheidings- en alimentatierecht als een
mogelijke bron van inspiratie dienen voor een aangepast en hedendaags overlevings-
pensioen.

2. VAN OUDE NAAR NIEUWE SOCIALE RISICO’S

De bescherming die onze verzorgingsstaat door middel van het socialezekerheids-
stelsel biedt, is opgebouwd rondom een aantal sociale risico’s. De verklaring daar-
voor moet gezocht worden op het einde van de 19e eeuw toen de overheid gecon-
fronteerd werd met de ‘sociale kwestie’ en zichzelf een taak toebedeelde met
betrekking tot het lenigen van de sociale nood waarin de bevolking leefde ten gevol-
ge van de opkomst van de industriële samenleving. De structurele wijze waarop de
behoefte aan inkomen bij de arbeidersklasse geassocieerd kon worden met specifie-
ke risico’s, maakte het mogelijk deze risico’s als allocatiemechanisme te gebruiken
bij de ontwikkeling van een publiek stelsel van sociale zekerheid. De sociale verze-
kering die bescherming bood van zodra zo’n risico zich voordeed, maakte een ver-
dere evaluatie van de toestand van behoeftigheid overbodig (1). Het socialezeker-
heidsstelsel met als centrale concepten ‘risico’, ‘verzekering’ en ‘solidariteit’, ont-
wikkelde zich zo naast en onderscheiden van de liefdadigheids- en bijstandsstelsels.

(1) Berghman, J., The New Social Risks: a Synthetic View, in: Van Langendonck, J. (ed.), The New
Social Risks, London/The Hague/Boston, Kluwer Law International, p. 252, 1997.
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Een cruciale vraag is uiteraard wanneer een risico het predicaat ‘sociaal’ verdient.
Wat onderscheidt met andere woorden een ‘sociaal’ risico van een gewoon risico?
Een exacte juridische definitie van wat als ‘sociaal risico’ geldt, bestaat evenwel niet
(2). Ook de Conventie nr. 102 van 1952 van de Internationale Arbeidsorganisatie die
de minimumnormen omschrijft voor elk onderdeel van de sociale zekerheid, bevat
geen algemene definitie maar neemt haar toevlucht tot een opsomming en omschrij-
ving van negen sociale risico’s of ‘contingencies’ (3).

Gelet op de zonet aangehaalde ontstaansgeschiedenis kunnen we risico’s in een eer-
ste betekenis als sociaal beschouwen wanneer ze samenhangen met het arbeiders-
vraagstuk aan het eind van de 19e eeuw, met de omstandigheden waarin loonarbeid
wordt verricht en de daarmee gepaard gaande afhankelijkheid. Eigenlijk gaat het
hier om risico’s ondergaan door een collectief, meer bepaald het collectief van
werknemers. Ook kunnen deze risico’s als sociaal beschouwd worden omdat ze niet
aan de persoon te wijten zijn, maar aan maatschappelijke factoren (4), meer in het
bijzonder de maatschappelijke gekozen (of in ieder geval maatschappelijk aanvaar-
de) productiewijze.

Naarmate de sociale zekerheid zich verder ontwikkelde, lijkt echter een andere
betekenis aan invloed gewonnen te hebben: sociale risico’s zijn dan de risico’s die
gedragen worden door het collectief; risico’s waarvan de dekking door middel van
het instituut van de sociale zekerheid ook sociaal of maatschappelijk aanvaard of
gewenst is (5). Verwijzend naar de schadeleer van Viaene en zijn drie dimensies van
schade (waarde, tijd en ruimte), ziet Berghman de derde dimensie, de reflectie van
schade (6), als de reden waarom sommige risico’s als ‘sociaal risico’ gedekt worden
door verplichte verzekeringssystemen: sociale risico’s zijn “those for which the poli-
cy making process, voicing the interests of the (national) collectivity, feels the

(2) Van Rompaey, L., Crauwels, F., Stevens, Y. en Van Buggenhout, B., Knelpunten bij de definiëring
van het begrip ‘aanvullende sociale verzekeringen’, TSR, p. 185, 1999.
(3) Convention C102 concerning Minimum Standards of Social Security adopted by the General Con-
ference of the International Labour Organisation at Geneva on 28 June 1952.
(4) Holtmaat, R., De reparatie van vrouwenrisico’s. Naar een vernieuwend sociaal zekerheidsbeleid,
in Van Lenning, A., Brouns, M. en J. De Bruijn (eds.), Inzichten uit vrouwenstudies: uitdagingen
voor beleidsmakers, Den Haag, SZW/Vuga, p. 231, 1995.
(5) Alfandari, E., L’évolution de la notion de risque social. Les rapports de l’économie et du social, in
Van Langendonck, J. (ed.), The New Social Risks, London/The Hague/Boston, Kluwer Law Interna-
tional, p. 35, 1997; Holtmaat, R., o.c., p. 231.
(6) Viaene argumenteert dat ‘we are often blind for the fact that damage which occurs to a person is
never entirely individual but on the contrary always reflects in space to other persons, sometimes
demonstrably all around the world’ (Viaene, J., The ‘securisation’ of social security, in Van Langen-
donck, J. (ed.), The New Social Risks, Londen/Den Haag/Boston, Kluwer Law International, pp. 53-
71, 1997). De ‘reflectie van schade’ wordt daarbij ruim geïnterpreteerd. Het gaat niet enkel om de
gevolgen voor de onmiddellijke naasten van de rechtstreekse schadelijder, maar ook over sociale
onrust en politieke instabiliteit (Berghman, J., o.c., p. 255).
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need to control their reflected damage by elaborating obligatory ‘social’ insuran-
ce schemes” (7). De kwalificatie als sociaal risico vloeit hier dus voort uit de gevol-
gen en niet uit de oorzaak van het risico (8).

De erkenning van een sociaal risico krijgt hierdoor een evolutief en relatief karakter.
De al dan niet erkenning van een behoefte aan sociale bescherming als een ‘sociaal
risico’ komt immers af te hangen van de algemeen aanvaarde overtuiging binnen
een gemeenschap, die evolueert in de tijd. Sommige behoeften worden steeds min-
der als een (onderscheiden) sociaal risico onderkend, terwijl andere behoeften aan
sociale bescherming steeds sterker naar voren treden om als sociaal risico erkend te
worden (9). Volgens Pieters moeten we sociale risico’s dan ook niet zozeer zien als
‘toekomstige, onzekere gebeurtenissen die buiten de wil van de betrokkene liggen’,
maar wel als ‘eventualiteiten’ waaraan een behoefte aan sociale bescherming beant-
woordt (10).

Deze eventualiteiten hangen, zoals vermeld, nauw samen met de tijdsperiode waar-
in men zich bevindt en met de gangbare leef- en werkpatronen van dat moment. De
eventualiteiten waartegen de hedendaagse socialezekerheidssystemen bescherming
bieden, dateren van de periode van na de Tweede Wereldoorlog, toen de meeste
verzorgingsstaten zich het snelst ontwikkelden. In die tijd was er een sterke over-
eenstemming tussen de gangbare gezinsvorm bestaande uit een mannelijke kostwin-
ner en een huisvrouw die alle zorgtaken op zich nam, het type jobs dat beschikbaar
was op de arbeidsmarkt en het door de verzorgingsstaat aangeboden model van
sociale zekerheid: het Fordistische productiesysteem verschafte levenslang gegaran-
deerde banen aan bij voorkeur mannelijke werknemers van middelbare leeftijd;
gezinnen herhaalden een gelijkaardige stabiele levenscyclus waarbij de voornaamste
sociale risico’s zich situeerden in het begin of aan het einde, en de sociale zekerheid
bood bescherming tegen deze risico’s (zoals ziekte, werkloosheid, invaliditeit en
ouderdom) met de kostwinner als referentiepunt en zich uitstrekkende tot de ande-
re gezinsleden via een stelsel van afgeleide rechten (11).

Vandaag is die sterke verbondenheid tussen het Fordistische economische systeem en
zijn sociale organisatie evenwel verdwenen. Fragmentatie, diversiteit en verandering
typeren vandaag zowel de arbeidsmarkt als het gezinsleven. De toegenomen eisen

(7) Berghman, J., o.c., p. 255.
(8) Van Rompaey, L. et al., o.c., p. 186.
(9) Pieters, D., Inleiding tot de beginselen van de sociale zekerheid, Deventer/Utrecht, Kluwer, p.
63, 1995; Van Rompaey, L. et al., o.c., pp. 187-188.
(10) Pieters, D., o.c., p. 63.
(11) Trifiletti, R., Family Policies Facing New Social Risks: Lone Parents from Northern to Sout-
hern Europe and other family policy measures in context, paper presented at the Annual Conferen-
ce of the Research Committee (RC 19), International Sociological Association, Florence, september
6-8, 2007; Engelen, E., Hemerijck, A. en Trommel, W. (eds.), Van sociale bescherming naar sociale
investering. Zoektocht naar een andere verzorgingsstaat, Den Haag, Lemma, p. 310, 2007.
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van flexibiliteit en scholing ten gevolge van de wereldwijde concurrentie en de
daaruit voortvloeiende noodzaak van innovatie vallen samen met lagere en onzeker-
dere economische groei en het verdwijnen van stabiele en levenslange jobs. Tege-
lijk is er een toename van het aantal vrouwen op de arbeidsmarkt, wordt er minder
en later gehuwd en stellen we een pluraliteit aan gezinsvormen vast met veel alleen-
staanden en alleenstaande ouders, meer samenwoners en meer buitenhuwelijkse
kinderen (12).

Steeds meer auteurs wijzen erop dat die sociaaleconomische veranderingen, door-
gaans aangeduid als een verschuiving van een industriële naar een postindustriële
economie en samenleving, gepaard gaan met het ontstaan van nieuwe situaties van
onzekerheid, nieuwe risicostructuren die men ‘nieuwe sociale risico’s’ noemt (13).
Ook ten aanzien van deze nieuwe sociale risico’s lijkt het niet evident om tot een
precieze definitie te komen. De meeste auteurs beperken zich dan ook tot een alge-
mene omschrijving waarin zij verwijzen naar de gewijzigde sociaaleconomische
context en een opsomming geven van situaties waarin zijzelf in ieder geval nieuwe
sociale risico’s aanwezig zien. Daarbij blijkt tussen de verschillende auteurs een
opvallende eensgezindheid te bestaan. De moeilijke combinatie van werk en gezins-
leven, het feit laaggeschoold te zijn of over verouderde vaardigheden te beschikken
en deze niet op peil te kunnen brengen, het risico plots te moeten zorgen voor een
bejaard of invalide familielid en het risico onvoldoende sociale bescherming te
genieten ten gevolge van een atypische arbeidscarrière, worden telkens weer ver-
meld (14).

3. KENMERKEN VAN DE NIEUWE SOCIALE RISICO’S

Wat deze nieuwe sociale risico’s onmiskenbaar gemeen hebben, is dat zij doorgaans
slecht gedekt worden door de beschermingsstelsels die we geërfd hebben van de
naoorlogse periode. Ze treffen enerzijds risicogroepen die duidelijk niet behoren tot
het traditionele clientèle van de naoorlogse verzorgingsstaat: jongeren, gezinnen
met kleine kinderen, buitenshuis werkende vrouwen en laaggeschoolden (15).

(12) Cf. Hatland, A. en Skevik, A., Changes in the family, in Van Langendonck, J. (ed.), The New
Social Risks, Londen/Den Haag/Boston, Kluwer Law International, pp. 73-90, 1997; Trifiletti, R., o.c.
(13) Esping-Andersen, G., Social Foundations of Postindustrial Economies, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 1999; Hemerijck, A., The Self-transformation of the European Social Model(s), in Esping-
Andersen, G. et al. (ed.), Why We Need a New Welfare State, Oxford, Oxford University Press, pp.
173-214, 2002; Taylor-Gooby, P., (ed.), New risks, New Welfare. The Transformation of the Europe-
an Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 2004; Bonoli, G., The Politics of New Social
Risks and Policies. Mapping Diversity and Accounting for Cross-national Variation in Postindus-
trial Welfare States, Paper prepared for presentation at the International Sociological Association
(RC 19), meeting in Paris, 2 – 4 september 2004.
(14) Bonoli, G., o.c., p. 4; Taylor-Gooby, P., o.c., p. 5; Trifiletti, R., o.c.
(15) Bonoli, G., o.c., p. 1 en 5; Bonoli, G., The Politics of New Social Risks Coverage, paper prepared
for the Annual meeting of the American Political Science Association, Boston, pp. 3-4, 28 augustus –
1 september 2002.
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Anderzijds zijn deze nieuwe risico’s minder duidelijk geordend in de levensloop en
duiken ze op in nieuwe levensfases. Sommige treden heel vroeg op in de levensloop
omdat zij verband houden met de toegang tot en het vinden van een plaats op de
arbeidsmarkt, of met zorgverantwoordelijkheden die zich voordoen bij gezinsvor-
ming. Het succesvol omgaan met deze risico’s wordt daarom ook steeds belangrijker
omdat het falen op dit punt gewichtige implicaties kan hebben op het vlak van
armoede, ongelijkheid en toekomstige levenskansen (16).

De nieuwe sociale risico’s blijken bovendien niet te beantwoorden aan het risico-
concept dat in onze naoorlogse verzorgingsstaat centraal staat. Doorgaans wordt
daar immers uitgegaan van zgn. ‘external risks’, dit zijn risico’s op de realisatie
waarvan de mens geen vat heeft, die hem geheel onverwacht en buiten zijn wil en
schuld om overkomen (17). Gebeurtenissen die men wel zelf in de hand heeft, zijn
immers niet verzekerbaar, zo luidt de redenering. In het traditionele risicoconcept
blijkt het vrijwel steeds te gaan om situaties die als ongewenst worden beschouwd,
gebeurtenissen van rampspoed die men liefst niet gerealiseerd ziet (18).

De omstandigheden die als nieuw sociaal risico worden naar voren geschoven, lij-
ken deze kenmerken van externaliteit en ongewenstheid echter te ontberen. Het
gaat integendeel dikwijls om situaties die wél voorzienbaar en beïnvloedbaar zijn,
sterker nog, die zelfs een zekere mate van keuzevrijheid van de betrokkene implice-
ren. Het gaat met andere woorden eerder om ‘manufactured risks’ (19) (waaraan
een risico van ‘moral hasard’ vasthangt). Zo kiest men ervoor al dan niet kinderen
te nemen, al dan niet een opleiding of welbepaalde scholing te volgen etc. Waar
voorzienbaarheid en keuzevrijheid centraal staan, past in principe geen solidariteit
maar wel individuele verantwoordelijkheid. Bij de nieuwe sociale risico’s gaat het
daarentegen juist om de onmogelijkheid om bepaalde positieve keuzes te kunnen
maken, om tot meer wenselijke resultaten te kunnen komen, daar waar men bij de
traditionele risico’s meestal ongewenste gevolgen tracht te vermijden.

Nu wijzen verschillende auteurs erop dat deze strikte scheiding tussen externe en
zelfgekozen risico’s niet langer geldig is (20). Ook de als extern beschouwde risico’s
zijn immers meestal wel enigszins beïnvloedbaar, is het niet wat hun voorkomen
betreft, dan toch vaak met betrekking tot hun duur. Zo hangt de kans dat iemand
vandaag werkloos wordt niet alleen af van macro- of bedrijfseconomische factoren,

(16) Taylor-Gooby, P., o.c., p. 8.
(17) Plantenga, J., The Life Course and the System of Social Security: Rethinking Incentives, Solidarity
and Risks, European Journal of Social Security, nr. 4, pp. 309-310, 2005.
(18) In het ILO-lijstje van sociale risico’s (cf. supra) vormen alleen de bepalingen met betrekking tot
de vorming van een gezinsleven (de ‘family and maternity benefits’) hierop een uitzondering.
(19) Het onderscheid tussen ‘external’ en ‘manufactured risks’ gaat terug op het werk van de sociologen
Ullrich Beck en Anthony Giddens. Zie o.m.: Beck, U., Risk Society: Towards a New Modernity, New
Delhi, Sage, 1992 en Giddens, A., Risk and Responsibility, Modern Law Journal, nr. 1, p. 4, 1999.
(20) De Beer, P., Leenders, P., Plantenga, J. en Roozemond, K., Nieuwe tijden, nieuwe zekerheden.
Naar een modern stelsel van sociale zekerheid, Utrecht, Groenlinks Wetenschappelijk Bureau, p.
10 en 13, 2004; Plantenga, J., l.c., p. 310.
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maar ook van de mate waarin iemand erin slaagt zijn inzetbaarheid op peil te hou-
den door bijvoorbeeld tijdig bijscholing te volgen. En ten aanzien van het werkloos
of arbeidsongeschikt blijven, kan bijvoorbeeld de individuele reïntegratiebereidheid
vrij determinerend zijn. De beïnvloedbaarheid van risico’s is dus eerder gradueel
van aard. Dit betekent dat ook ten aanzien van deze traditionele externe risico’s de
vraag gesteld kan worden naar de individuele verantwoordelijkheid. Zo kan het
voorzien van ‘incentives’ waardoor burgers meer gaan investeren in hun loopbaan,
de omvang van deze risico’s helpen beperken (21).

Kan ten aanzien van de traditionele externe risico’s gewezen worden op de moge-
lijkheid en misschien wel de noodzaak van meer individuele responsabilisering, dan
kan omgekeerd, ten aanzien van de nieuwe sociale risico’s, ons inziens een legitie-
me vraag gesteld worden naar een minstens gedeeltelijke collectieve dekking daar-
van. Niet alleen betreffen het immers situaties die verband houden met ons heden-
daagse arbeidsbestel – wat op zich al een argument zou kunnen zijn om ze als ‘socia-
le’ risico’s te aanvaarden (cf. supra), het gaat dikwijls ook om keuzes die behalve
een individueel ook een maatschappelijk belang dienen en door die sociale wen-
selijkheid van hun uitkomst verdienen om (deels) door het collectief gedragen te
worden (22). Zo draagt (zeker in een op kennis gebaseerde economie) het op peil
houden van de persoonlijke inzetbaarheid of employability door het tijdig volgen
van scholing ook bij tot een duurzame arbeidsparticipatie, economische groei en
een goed functionerende arbeidsmarkt, die als actuele doelstellingen van het over-
heidsbeleid quasi onbetwist zijn (23). Hetzelfde geldt voor het opnemen van zorgta-
ken, die gelden als investeringen in de levensvatbaarheid van de samenleving. Indi-
viduele keuzes voor zorg of onderwijs leveren met andere woorden ‘sociale’ risico’s
op omdat we er als samenleving belang aan hechten dat burgers kinderen groot-
brengen en zich (bij)(om)scholen, en daarvoor tijdelijk niet of minder werken (24).

Deze specifieke kenmerken van de nieuwe sociale risico’s vereisen ook een andere
aanpak en dus een aangepast socialezekerheidsstelsel: een stelsel dat niet alleen
bescherming biedt tegen inkomensschommelingen die het gevolg zijn van onbeïn-
vloedbare risico’s, maar ook faciliteiten aanbiedt om keuzes die maatschappelijk
gewenst zijn en de voorwaarde kunnen vormen voor duurzame arbeidsparticipatie,
te ondersteunen (25). Een omvorming dus van een socialebeschermingsstaat naar

(21) De Beer, P., et al., o.c., p. 8.
(22) Plantenga, J., l.c., p. 310.
(23) Cf. de zgn. ‘Lissabondoelstellingen’, waarbij de lidstaten van de Europese Unie zich engageren
om tegen 2010 ‘de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld te worden
die in staat is tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale
samenhang’ (Europese Raad, Lissabon, maart 2000).
(24) De Beer, P., et al., o.c., pp. 25-26. Dikwijls gaat het dus om echte ‘investeringsrisico’s’: het aan-
gaan van deze risico’s kan gelden als een investering voor de toekomst of als preventieve maatregel
om de gevolgen van eventuele toekomstige externe risico’s te beperken.
(25) Om het moral hazard-risico dat met deze manufactured risks samenhangt, tot een minimum
te herleiden, zal men als maatschappij wel duidelijke normen moeten afspreken m.b.t. de toeken-
ningsmodaliteiten van deze faciliteiten, cf. Plantenga, J., l.c., p. 310.
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een sociale-investeringsstaat (26). Concreet betekent dit onder meer een systeem
dat niet alleen geleden inkomensschade vergoedt (reactief), maar ook tijdelijke inko-
menstekorten opvangt of zelfs aanmoedigingspremies toekent (proactief), of dus de
omschakeling van een exclusief systeem (werk of uitkering) naar een inclusief sys-
teem met ook ‘in-work benefits’ (werk én uitkering) (27). Omdat een beleid dat
dekking voorziet tegen nieuwe sociale risico’s niet enkel focust op inkomens-
schaarste maar ook rekening houdt met de schaarste aan tijd, kennis en zekerheid,
zal zo’n beleid zich ook niet beperken tot financiële tussenkomsten maar juist uitge-
sproken voorzieningsgericht of ‘empowering’ zijn (cf. publieke diensten, verlofsys-
temen, actief arbeidsmarktbeleid) (28). Het zal voorzieningen aanbieden die de bur-
gers kunnen ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden, het op peil hou-
den van hun inzetbaarheid en het mogelijk maken van hun duurzame aanwezigheid
op de arbeidsmarkt.

4. HET OVERLEVINGSPENSIOEN: EEN OUD SOCIAAL RISICO?

Het pleidooi om onze socialezekerheidssystemen beter te laten aansluiten op de
nieuwe sociale risico’s klinkt steeds luider. Tegelijk groeit de twijfel over de nood-
zaak om een collectief georganiseerde bescherming te blijven voorzien tegen som-
mige van de ‘oude’ of ‘traditionele’ sociale risico’s (29). Het overlevingspensioen
lijkt daarbij de uitkering te zijn waarvan de legitimiteit het meest onder druk staat.

De pleitbezorgers van de sociale-investeringsstaat gaan immers uit van het zgn.
‘adult worker model’, waarin iedere volwassene geacht wordt betrokken te zijn in
betaalde arbeid, ook al wordt door sommigen aanvaard dat een ‘duurzame’ arbeids-
participatie daarom nog niet noodzakelijkerwijze gelijk hoeft te zijn aan een ‘perma-
nente’ en ‘volledige’ arbeidsdeelname (30). Ook op het niveau van de Europese
Unie is het verder opdrijven van de arbeidsparticipatie, inzonderheid ook die van
vrouwen en ouderen, het officiële arbeidsmarktbeleid geworden sinds de Top van
Lissabon in maart 2000 (31).

(26) Engelen, E., Hemerijck, A. en Trommel, W. (eds.), o.c.; Esping-Andersen, G. et al. (eds.), Why
We Need a New Welfare State, Oxford, Oxford University Press, 2002; Giddens, A., The Third Way:
the Renewal of Social Democracy, Cambridge, Polity Press, 1998.
(27) Von Maydell, B., et al. (eds.), Enabling Social Europe, Berlijn, Springer-Verlag, p. 88, 2006.
(28) Engelen, E., Hemerijck, A. en Trommel, W. (eds.), o.c., p. 311 en 322; Bonoli, G., The Politics of
New Social Risks Coverage, paper prepared for the Annual meeting of the American Political Scien-
ce Association, Boston, 28 augustus – 1 september 2002, pp. 4-5.
(29) Engelen, E., Hemerijck, A. en Trommel, W. (eds.), o.c., p. 311.
(30) Cf. het concept van de ‘transitionele arbeidsmarkt’ ontwikkeld door G. Schmid (Schmid, G.,
Transitional Labour Markets: A New European Employment Strategy, Discussion Paper FS I 98-
206, Berlijn, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, 1998).
(31) De zgn. ‘Lissabonstrategie’ streeft ernaar om in tien jaar tijd (tegen 2010) de algemene arbeids-
marktparticipatie te verhogen tot 70% en die van vrouwen tot 60%.
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In de mate dat in een geëmancipeerde samenleving van elke volwassene verwacht
wordt door eigen arbeid in een inkomen te voorzien, zou de nood aan een inko-
mensvervanging ten gunste van de overlevende partner minder groot zijn (32).
Bovendien kan wie dat wil, voor het overlijdensrisico van zijn of haar partner op de
particuliere verzekeringsmarkt terecht. En wie daar niet voor kiest of niet in staat
blijkt in het eigen onderhoud te voorzien, komt eventueel in aanmerking voor een
werkloosheids- of bijstandsuitkering (33).

In de hierna volgende paragrafen willen wij het oude sociale risico dat het overle-
vingspensioen vertegenwoordigt, confronteren met het nieuwe sociale risico van de
combinatie ‘arbeid en zorg’. Beide risico’s lijken ons immers minder ver van elkaar
te staan dan op het eerste gezicht zou lijken. In plaats van het overlevingspensioen
botweg af te schaffen zoals soms wordt voorgesteld, verdient het daarom misschien
eerder aanbeveling de sociale bescherming die het biedt, aan te passen en beter af
te stemmen op de wijze waarop dat risico zich vandaag voordoet.

4.1. HET OVERLEVINGSPENSIOEN
De meeste West-Europese landen voorzien in hun socialezekerheidsstelsel nog
steeds een of andere vorm van overlevingspensioen. Het beschermde risico vormt
daarbij het ‘overleven’ of ‘achterblijven’ van nabestaanden; dit zijn, algemeen
gesproken, de achterblijvende partner van de overledene en zijn of haar kinderen
(34). Dit risico wordt als ‘sociaal’ risico erkend wanneer het overlijden het wegval-
len van een inkomstenbron voor deze nabestaanden betekent (35). Een nabestaan-
denregeling garandeert dan een vervangingsinkomen.

Dit overlevingspensioen kan levenslang bestaan of tot het bereiken van een bepaal-
de, meestal de pensioengerechtigde, leeftijd. In landen die het eerste systeem hante-
ren, zoals België, treedt bijgevolg een vermenging op met het systeem van het rust-
pensioen van zodra de overblijvende partner de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. In die landen wordt het overlevingspensioen vaak ook bepaald als een per-
centage van het geschatte rustpensioen dat de vooroverleden echtgenoot zelf zou 

(32) Pieters, D., o.c., p. 91; De Beer, P., et al., o.c., p. 20.
(33) Een dergelijke redenering blijkt bijvoorbeeld mee aan de basis te hebben gelegen van de omvor-
ming van de Nederlandse Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) tot de Algemene Nabestaan-
denwet (Anw), waar voor de generatie geboren na 1950 het kostwinnersrisico niet langer gedekt
wordt (tenzij er minderjarige kinderen zijn). Cf. Jacobs, A., Veranderend Socialezekerheidsrecht,
Koninklijke Vermande, Lelystad, pp. 161-162, 1997; Holtmaat, R., Een paarse bladzijde in de geschie-
denis van de weduwen- en wezenwetgeving in Nederland: een nieuw wetsvoorstel voor een algeme-
ne nabestaandenwet, Sociaal maandblad arbeid, nr. 9, p. 488, 1995.
(34) In de meeste landen kwamen enkel weduwen en niet weduwnaars in aanmerking voor dit soort
uitkering. Deze ongelijkheid die voortvloeide uit de gendergeladenheid van het kostwinnersmodel
(cf. infra), bestaat in een aantal landen nog steeds maar wordt over het algemeen gradueel afge-
bouwd (Pieters, D., o.c., p. 90). Om deze gendergeladenheid duidelijk te maken, verwijzen we naar
de overlevende partner als een ‘zij’.
(35) Pieters, D., o.c., p. 90.
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hebben opgebouwd. Om de daarmee gepaard gaande discussie over de al dan niet
zelfstandige opbouw van rustpensioenrechten te vermijden, beschouwen we in dit
artikel het overlevingspensioen als een zuivere publiekrechtelijk georganiseerde over-
lijdensverzekering, waarbij het overlijdensrisico zich dient voor te doen tijdens het
beroepsactieve leven van de overledene en de uitkering van de nabestaanden in ieder
geval beëindigd wordt wanneer zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereiken (36).

Het risico ‘overleven’ slaat dus op het definitief wegvallen van het arbeidsinkomen
van de overleden partner, waardoor het gezin zonder bestaansmiddelen komt te
staan (37). De overlevings- of nabestaandenuitkeringen zijn er in de regel dus op
gericht aan de nabestaanden die van het arbeidsinkomen van de overledene afhan-
kelijk waren, een vervangingsinkomen te garanderen. De uitkering berust met ande-
re woorden op de inkomensafhankelijkheidsrelatie tussen personen (over het alge-
meen huwelijkse of andere partners en kinderen) (38).

Het ‘overleven’ is ook een van de negen sociale risico’s of ‘contingencies’ waarte-
gen de ILO-conventie nr. 102 een dekking voorschrijft. Artikel 60, lid 1 van die con-
ventie omschrijft het risico als “the loss of support suffered by the widow or child
as the result of the death of the breadwinner” en weerspiegelt daarmee de gezins-
en arbeidsverhoudingen van zijn tijd (cf. supra). Hetzelfde artikel voorziet dat “in
the case of a widow, the right to benefit may be made conditional on her being
presumed, in accordance with national laws or regulations, to be incapable of
self-support”. Overlevingspensioenen worden dus toegekend aan nabestaanden van
wie de samenleving geen eigen arbeid verwacht (39). De meeste overlevingspen-
sioenen of nabestaandenregelingen vormen inderdaad vaak een compromis tussen
het streven naar een universeel inkomensbehoud voor de nabestaanden en de nei-
ging om het overlevingspensioen voor te behouden aan de nabestaanden die waar-
schijnlijk niet het noodzakelijke inkomen kunnen verwerven door eigen arbeid (40).

De ILO-omschrijving laat er geen twijfel over bestaan dat de nabestaandenuitkering
uitgaat van het gezinsbeeld waarbij een (mannelijke) kostwinner door een inkomen
gegenereerd uit betaalde arbeid instaat voor het gezinsinkomen, en zijn zorgende
echtgenote en kinderen te zijnen laste zijn (41). Omwille van deze klassieke werk-
verdeling binnen het gezin vormde het overlijden van de kostwinner gedurende het
grootste deel van de vorige eeuw effectief een groot sociaal risico voor de achterblij-
vende gezinnen (42). Hetzelfde gold trouwens voor het risico van echtscheiding,

(36) Of, in het geval van wezen of halfwezen, de meerderjarigheid uiteraard.
(37) Van Steenberge, J., Pensioenen, in: X., Sociale zekerheid. Verdere ideeën, sociura-project, Leu-
ven, Universitaire Pers, p. 97, 1994.
(38) Bod, Th., Het pensioenbegrip. Enige beschouwingen over het pensioen en zijn rechtskarakter,
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, p. 29, 1994.
(39) Pieters, D., o.c., p. 90.
(40) Ogus, A. en Barendt, E., The Law of Social Security, Londen, Butterworths, pp. 234-236, 1988.
(41) Pieters, D., o.c., p. 90; Van Steenberge, J., o.c., p. 97.
(42) De Beer, P., et al., o.c., p. 24.
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maar alleen bij het overlijden van de kostwinner werd dit inkomensverlies gedekt
door de sociale zekerheid. Weduwen waren immers ‘schuldloos’ en ‘verdienden’
een uitkering, gescheiden vrouwen niet (43).

Het overlevingspensioen vond een motivatie in de vermoedelijke wil van de echtge-
noten om de overlevende partner op dezelfde wijze als vóór het overlijden te laten
delen in de inkomsten van de kostwinner (44). Het overlevingspensioen dankt dus
zijn ontstaan aan de opvatting dat het huwelijk levenslang onderhoud en stand dient
te waarborgen aan de vrouw. Dit verklaart mede waarom dit risico geconstrueerd
werd als een inkomensrisico en een verzekering van de overleden inkomensverdie-
ner, niet als een inkomensrisico van die nabestaanden zelf. Dat in de praktijk, door
een gebrek aan middelen of vooruitziendheid, van deze morele verplichting weinig
terecht kwam, verklaart dan op zijn beurt waarom de overheid het als haar taak zag
om op dit domein reglementerend en verplichtend op te treden (45).

Volledig conform deze visie voorzien de meeste regelingen ook de (tijdelijke) stop-
zetting van het overlevingspensioen in het geval dat de overlevende echtgenoot een
nieuw huwelijk aangaat (46). Hoezeer daarbij uitgegaan wordt van het kostwinners-
model, blijkt uit de Belgische regeling die het in zo’n geval niet noodzakelijk acht te
verifiëren of de tweede echtgenoot wel effectief als een nieuwe kostwinner fun-
geert voor de titularis van het overlevingspensioen. Evenmin wordt bij de toeken-
ning van het overlevingspensioen nagegaan in hoeverre de langstlevende echtge-
noot eventueel toch een aandeel had in het totale arbeidsinkomen van het gezin,
welke met andere woorden het belang was van het verloren inkomen voor de over-
levende echtgenoot (47).

4.2. EEN OUD SOCIAAL RISICO?
De ‘onzekere en toekomstige gebeurtenis’ (cf. supra) waartegen het overlevingspen-
sioen bescherming biedt, bestaat dus uit het vroegtijdig overlijden van de kostwin-
ner. Dat zo’n overlijden voor de nabestaanden als een risico kan gelden, hangt
onlosmakelijk samen met het feit dat tussen de overledene en zijn nabestaanden een
relatie van inkomensafhankelijkheid bestaat. Het gaat hier dus niet zozeer om een
arbeidsrisico maar wel om een risico van de leefvorm (48). Die afhankelijkheidsrelatie
vloeit (wat de partners betreft) op zijn beurt voort uit het bestaan en de ruime maat-
schappelijke aanvaarding van het kostwinnersregime. Het is de daarmee samen-

(43) Holtmaat, R., o.c., p. 238; Skevik, A., Family Economy Workers or Caring Mothers? Male Bread-
winning and Widows’ Pensions in Norway and the UK, Feminist Economics, nr. 2, p. 95, 2004.
(44) Van Langendonck, J. en Put, J., Handboek Socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006.
(45) Bol, J., De grondslag in de ANW: de Algemene Nabestaandenwet getoetst aan artikel 26 BuPo-
verdrag en aan het ILO-verdrag 121, Nemesis, nr. 1, pp. 4-5, 1993.
(46) Pieters, D., o.c., p. 93.
(47) Van Limberghen, G., Pensioenverzekeringen, cursus, Brussel, VUB, p. 24, 2007.
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hangende algemeen aanvaarde overtuiging dat die kostwinner ook na zijn overlijden
zijn onderhoudsplicht jegens zijn afhankelijken dient verder te zetten, die de basis
vormt voor de erkenning van het overlevingsrisico als ‘sociaal’ risico.

Vandaag de dag is dat kostwinnersregime echter op zijn retour. Vrouwen gaan
steeds vaker zelf buitenshuis werken en zorgen zo voor een eigen of extra gezins-
inkomen; ze zijn voor hun inkomen dus steeds minder afhankelijk van hun partner.
Veeleer dan het kostwinnersregime wordt vandaag van overheidswege ook het
‘adult worker model’ gepromoot (cf. supra), waardoor het overlijdensrisico van de
kostwinnende partner ook steeds minder als ‘sociaal’ risico lijkt te kunnen voortbe-
staan. Het overlevingspensioen lijkt dan ook als voorbijgestreefd sociaal risico
geschrapt te moeten worden (49).

Bij deze conclusie kunnen echter de nodige vraagtekens geplaatst worden. Aller-
eerst dient opgemerkt te worden dat het kostwinnersmodel weliswaar niet langer
van overheidswege gepromoot lijkt te worden, maar dat het daarmee nog niet
onmiddellijk ook verdwenen is. Vooral de oudere generaties tellen nog heel wat
vrouwen die zich keurig naar de kostwinnersnorm gedragen (hebben) en ten aan-
zien van wie het onrechtvaardig zou zijn de aan dat statuut gekoppelde sociale
bescherming nu ineens weg te nemen. Hun verworven rechten maken ons inziens
een uitdoofscenario sowieso onontkoombaar.

Bovendien dient men zich ook de vraag te stellen in hoeverre vandaag alleen het weg-
vallen van een ‘enig’ inkomen een risico uitmaakt. Ook het wegvallen van het tweede
inkomen in de thans vaker voorkomende tweeverdienersgezinnen kan een sociaal risi-
co vormen wanneer de bestaanszekerheid van de nabestaanden daardoor in het
gedrang komt (50). Dit zal ongetwijfeld zo zijn wanneer het arbeidsinkomen of de
arbeidsparticipatie van de langstlevende slechts bijkomstig of subsidiair was ten
opzichte van die van de overleden partner, of meer algemeen, wanneer het inkomen
van de overlevende partner niet volstaat om de gezinsuitgaven te bekostigen.

Nu lijkt deze situatie in de praktijk meer regel dan uitzondering te zijn. In vergelij-
king met vroeger is de arbeidsparticipatie van vrouwen immers wel toegenomen,
maar niet in die mate dat we voortaan bij huishoudens van dubbele kostwinners
mogen uitgaan. Vrouwen werken immers vaker dan mannen in deeltijd en vertonen
in het algemeen een zgn. ‘atypische beroepscarrière’ waardoor hun arbeidspartici-
patie niet zomaar gelijk gesteld mag worden met economische zelfstandigheid. Een
zekere inkomensafhankelijkheid ten opzichte van de partner – de grondslag voor
het voorzien van een overlevingspensioen – blijft meestal toch nog aanwezig. Een

(48) De Beer, P., et al., o.c., p. 19.
(49) Wel zou er nog reden zijn om een uitkering voor (half)wezen te blijven voorzien tot zij de vol-
wassen leeftijd hebben bereikt.
(50) Van Steenberge, J., o.c., p. 97. Deze auteur werpt overigens ook de vraag op of behalve het overlij-
den, ook de echtscheiding niet als oorzaak van hetzelfde sociale risico moet worden aanvaard (Ibid.).
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van de verklaringen voor deze atypische loopbanen ligt uiteraard in het moeilijk
samengaan van betaalde arbeid buitenshuis met de zorgtaken thuis, een combinatie-
probleem waarmee vooral vrouwen zich geconfronteerd zien en dat we eerder heb-
ben aangeduid als een van de meest onbetwiste nieuwe sociale risico’s.

In zoverre het aangehaalde ‘adult worker model’ begrepen zou moeten worden als
een dubbel kostwinnersmodel, zou het trouwens voorbij gaan aan het feit dat, wan-
neer vrouwen participeren op de arbeidsmarkt op de wijze zoals mannen dit door-
gaans doen (of deden), een oplossing gevonden moet worden voor de traditioneel
door vrouwen verrichte huishoudelijke en zorgtaken. Stilaan groeit daarbij het besef
dat er grenzen zijn aan de oplossing die erin bestaat deze taken uit te besteden en
dat ouders ook vaak de terechte wens hebben om zelf voor een stuk voor die zorg
te blijven instaan. Een modern socialezekerheidsstelsel of de sociale-investerings-
staat houdt met dit taakcombineren wél rekening en biedt mogelijkheden om zorg
en arbeid met elkaar te combineren of af te wisselen in een gevarieerdere levens-
loop.

4.3. DE INCORPORATIE VAN NIEUWE SOCIALE RISICO’S
Het is precies ook deze focus op het ‘taakcombineren’ dat het mogelijk maakt om
het verband te zien tussen het door het overlevingspensioen oude verzekerde risico
en het door een modernere variant daarvan nieuw te verzekeren risico. In de analy-
se die we hoger maakten van het risico dat het overlevingspensioen geacht wordt te
verzekeren, kwamen we tot de conclusie dat het verzekerde risico het inkomensver-
lies was dat de nabestaanden te beurt viel bij het overlijden van de werkende part-
ner. Dat daarbij duidelijk rekening gehouden werd met het leefverband dat tussen
betrokkenen bestond, bleek uit het feit dat het risico was vormgegeven als een risi-
co dat bij de kostwinner lag en dat omschreven kon worden als de onmogelijkheid
om zijn onderhoudsplicht ten aanzien van zijn partner en kinderen ook na zijn over-
lijden verder te zetten, of nog de onmogelijkheid om hen verder in zijn inkomen te
laten delen. Het overlevingspensioen vloeide dus voort uit de inkomensafhankelijk-
heidsrelatie die inherent is aan het kostwinnersstelsel.

Focussen we enkel op deze relatie van inkomensafhankelijkheid, dan zouden we van-
daag inderdaad rekening kunnen houden met de feitelijk toegenomen arbeidspartici-
patie van vrouwen en de politiek breed gedeelde opvattingen van economische zelf-
standigheid en individuele zelfredzaamheid via betaalde arbeid, en tot de conclusie
kunnen komen dat er, voor wat de jongere generaties betreft, geen overheidsrol meer
weggelegd is ten aanzien van de compensatie van het inkomensverlies bij het overlij-
den van een partner met wie men een gezamenlijk huishouden voerde, en dit onge-
acht de leeftijd van de overlevende echtgenoot op dat moment. Los van het feit dat
dit risico doorgaans niet langer dezelfde dramatische gevolgen zal sorteren als pak-
weg een halve eeuw geleden, betreft het hier immers ook een risico dat men van-
daag allicht makkelijker ook particulier kan verzekeren. Doet men dit niet, dan kan
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men in principe terugvallen op de bijstandsregeling die de minimale behoeften zal
opvangen maar die, geheel in lijn met de individuele zelfredzaamheidsgedachte, wel
werkbereidheid zal eisen.

Het kostwinnersmodel impliceert echter meer dan een loutere inkomensafhankelijk-
heid. Wat in onze analyse totnogtoe onderbelicht bleef, is het feit dat dit stelsel
behalve een inkomensdeling ook een impliciete taakverdeling tussen de partners
omvat. Het kostwinnersregime bepaalt immers niet alleen hoe het gezinsinkomen
wordt verworven, met name via één voltijds werkende, maar ook hoe de gezinsar-
beid wordt uitgevoerd, met name door één voltijds niet-werkende. Het kostwinners-
regime is dus eigenlijk niets anders dan een afspraak, een taakverdeling binnen het
gezin over wie betaald werkt en wie onbetaald zorgt.

Het is precies deze taakverdeling en zijn gevolgen die door het ‘oude’ overlevings-
pensioen beschermd werden. Men ging er immers van uit dat deze taakverdeling
vanaf een bepaald ogenblik (51) irreversibel geworden was en het bijgevolg niet lan-
ger gerechtvaardigd was de nabestaande te verplichten een wijziging daarvan te
ondergaan. Het overlevingspensioen garandeerde zo dat de door de vrouw binnen
het kostwinnersmodel gemaakte keuze voor zorg behouden kon blijven door het
voor haar weggevallen arbeidsinkomen deels te compenseren en haar niet te ver-
plichten de zelfstandige verdiencapaciteit die zij daarvoor eertijds had opgegeven,
opnieuw te gelde te maken.

We kunnen met andere woorden stellen dat het overlevingspensioen een inkomens-
waarborg voorziet voor de partner die in het kader van een duurzaam leefverband
zijn zelfstandige verdiencapaciteit heeft opgeofferd om zich voltijds aan de gezins-
zorg te kunnen wijden en het de andere partner van het leefverband mogelijk te
maken zich voltijds te wijden aan het verwerven van een gezinsinkomen, ingeval
deze laatste komt te overlijden. Welnu, deze ‘taak- en inkomensverdeling in leefver-
band’ doet zich ook in de moderne samenleving voor, zij het dat de leefverbanden
diverser geworden zijn en dat ook de taakverdeling minder uniform verloopt. En
ook vandaag geldt dat het overlijden van de partner die taakverdeling verstoort want
voor de toekomst onmogelijk maakt.

Wanneer we het kostwinnersstelsel dus niet alleen zien als een financiële afhanke-
lijkheidsrelatie tussen twee volwassenen, maar ook als een verdeling binnen een
duurzaam gezinsverband van enerzijds betaald werk en anderzijds zorgtaken (inz. de
zorg voor de eigen kinderen), dan wordt ook de uitdaging duidelijk waarvoor een
sociale-investeringsstaat zich vandaag de dag geplaatst ziet. De vraag luidt dan niet

(51) De weduwe moest doorgaans een bepaalde leeftijd bereikt hebben, te weten de leeftijd waarop
niet langer een arbeids(her)inschakeling van de nabestaande verwacht kan worden. Doorgaans lag
deze rond de veertig jaar. Die leeftijdsvoorwaarde werd bovendien vaak afgezwakt of zelfs opgehe-
ven ten gunste van de weduwe die arbeidsongeschikt is, of een aantal kinderen opvoedt of opgevoed
heeft (Pieters, D., o.c., pp. 92-93).
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zozeer of de overheid nog bereid is het kostwinnersstelsel (lees: een situatie van
financiële afhankelijkheid) te subsidiëren, maar wel in hoeverre ze bereid en in staat
is dekking te bieden tegen het nieuwe sociale risico van de arbeid-en-zorgcombina-
tie, gedefinieerd als de mogelijkheid om binnen maatschappelijk bepaalde grenzen
naar eigen inzicht arbeid en zorg te kunnen combineren en afwisselen.

De opvoeding en verzorging van kinderen kost immers veel tijd en/of geld en gaat
voor vrijwel iedereen gepaard met een zekere mate van verlies van verdiencapaci-
teit. Ofwel zorgen de ouders immers zelf, maar dan hebben ze minder uren beschik-
baar om betaald te werken; ofwel blijven ze beiden (ev. in deeltijd) aan het werk,
maar zien ze zich verplicht een deel van hun inkomen aan vervangende verzorging
te besteden. Daarbovenop komen dan nog de materiële bestaanskosten van kinderen.

Zolang de ouders een koppel vormen, kunnen deze zorgtaken en -kosten gedeeld
worden. Valt echter een van de partners weg, dan zal de overblijvende ouder hier-
voor plots alleen moeten instaan. Afhankelijk van hoe beide partners de arbeids- en
zorgtaken tussen elkaar verdeeld hadden (52), zal de overblijvende partner immers
ofwel het gezinsinkomen zien achteruitgaan, ofwel zich verplicht zien de zorg voor
de kinderen uit te besteden, ofwel beide samen maar dan telkens in een mindere mate.

Het is precies dit risico en niet het verlies van een kostwinnersinkomen dat een
moderne nabestaandenregeling zou kunnen legitimeren. De positie van de kinderen
zou daarbij centraal moeten staan: zij hebben er immers belang bij dat, in geval een
van de ouders wegvalt, hun opvoedings- en verzorgingssituatie niet verstoord wordt
door chronisch geldgebrek of tijdgebrek van de overblijvende ouder (53). Armoede
onder kinderen blijkt immers steeds vaker voor te komen en dan vooral bij gezinnen
van laag opgeleide alleenverdieners en alleenstaande ouders (54). Voor kinderen
kan dit ernstige gevolgen hebben op het vlak van toekomstige ontwikkelingskansen.
Een samenleving die kinderen ziet als een investering voor de toekomst, mag zoiets
niet laten gebeuren.

Tegelijk moet niettemin rekening gehouden worden met het belang van de achter-
blijvende partner. Ook hier moet men toekomstgericht denken. Waar het vanuit het
perspectief van de kinderen aangewezen kan zijn, de bestaande verzorgingssituatie 

(52) Daarbij zijn drie situaties denkbaar: a) de overleden partner werkte voltijds, b) de overleden
partner zorgde voltijds, c) beide partners werkten deeltijds en zorgden deeltijds (waarbij zowel van
een gelijke als ongelijke verdeling sprake kan zijn).
(53) Cf. Holtmaat, R., Een paarse bladzijde in de geschiedenis van de weduwen- en wezenwetgeving
in Nederland: een nieuw wetsvoorstel voor een algemene nabestaandenwet, Sociaal maandblad
arbeid, nr. 9, p. 489, 1995.
(54) Knijn, T., Tussen kinderdagverblijf en verzorgingstehuis. Gezinsbeleid en levenslopen, in: Enge-
len, E., Hemerijck, A. en Trommel, W., o.c., pp. 70-73; Trifiletti, R., o.c.
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te laten voortbestaan of aan te passen in die zin dat de kinderen nog steeds zorg van
één ouder ontvangen, is het vanuit het perspectief van de sociale-investeringsstaat
aangewezen de transitie van zorg naar arbeid of de overgang van deeltijdse naar vol-
tijdse arbeid voor te bereiden. Eens de kinderen het huis uit zijn, zal de overblijven-
de ouder conform het ‘adult worker model’ immers terug op zichzelf aangewezen
zijn op het vlak van de bestaansvoorziening. Het is daarom belangrijk tijdig de zelf-
standige verdiencapaciteit van deze ouder te herstellen door zijn inzetbaarheid of
‘employability’ terug op peil te brengen, en hem niet in de werkloosheid of bijstand
te laten sukkelen.

Een moderne nabestaandenregeling moet dus niet alleen bescherming voorzien
maar ook en vooral ‘empowering’ zijn (cf. supra). Samen met directe tegemoetko-
mingen in de plots niet meer deelbare kosten, moet ook geïnvesteerd worden in de
(toekomstige) arbeids(re)integratie van de overlevende ouder. Extra aandacht voor
maatschappelijke voorzieningen zoals kwalitatieve en betaalbare kinderopvang,
arbeidsbemiddeling en reïntegratiehulp, kunnen daarbij helpen.

Samenvattend kunnen we stellen dat een moderne nabestaandenregeling volgende
risico’s moet dekken:
� de onmogelijkheid om de materiële bestaanskosten voor kinderen te delen met

een partner;
� de onmogelijkheid om naar eigen inzicht arbeid en zorg te combineren;
� de onmogelijkheid om, eens de zorgtaken weggevallen of sterk verminderd zijn,

de transitie te maken naar een deelname op de arbeidsmarkt die volstaat om in het
eigen levensonderhoud te voorzien.

Een nabestaandenregeling die deze risico’s dekt, zou dan concreet de hierna volgen-
de vorm kunnen aannemen.
Het eerste risico zou, zoals dat nu al vaak het geval is, kunnen opgevangen worden
door een (half)wezenuitkering of een systeem van verhoogde kinderbijslag te voor-
zien. Op die manier kan verhinderd worden dat door het overlijden van een of
beide ouders de levensstandaard van de kinderen op onaanvaardbare wijze achteruit
gaat.
Het tweede risico kan gedekt worden door een nabestaandenuitkering te voorzien
die het de overlevende partner mogelijk maakt het weggevallen arbeidsinkomen of
de weggevallen zorgarbeid (of beide) te compenseren. Belangrijk hierbij is dat de
uitkering dermate vorm krijgt dat de overblijvende ouder een echte keuze kan
maken gebaseerd op de eigen inzichten m.b.t. de ideale combinatie van arbeid en
zorg. Die uitkering moet bijgevolg zowel gebruikt kunnen worden als inkomensaan-
vulling als om zorg in te kopen, als voor een combinatie van beide. Deze uitkering
moet uiteraard gecumuleerd (55) kunnen worden met een arbeidsinkomen, al lijkt
het hanteren van een maximale inkomensgrens niet overbodig. Ook is de uitkering

(55) In de bestaande systemen, zoals het Belgische, blijken anticumulatiebepalingen vaak als inactivi-
teitsvallen te werken.
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tijdelijk. Vanaf een bepaalde leeftijd (56) mag men er immers van uitgaan dat de vol-
tijdse aanwezigheid en zorg van de ouder minder noodzakelijk zijn en dat de ouder
zich weer nadrukkelijker op de arbeidsmarkt dient te richten (57).
Om dit laatste risico, het herintreden op de arbeidsmarkt of uitbreiden van de
bestaande arbeidsdeelname tot een niveau van zelfvoorzienendheid, te helpen coun-
teren, zou een (opnieuw tijdelijke) aanpassingsvergoeding kunnen toegekend wor-
den die de ouder in staat moet stellen om, nadat de zorg voor de kinderen niet lan-
ger de meeste aandacht vraagt, zich actief te gaan oriënteren en voorbereiden op de
arbeidsmarkt. Men zou zo’n aanpassingsvergoeding evengoed kunnen toekennen
aan de langstlevende partners zonder kinderen die kunnen aantonen dat zij finan-
cieel afhankelijk waren van hun vooroverleden partner. Eventueel kan men deze
vergoeding (na verloop van enige tijd) gaan oormerken of voorwaardelijk maken
zodat deze niet langer kan gebruikt worden als inkomen, maar enkel kan dienen ter
financiering van scholing, betaling van (voor- en naschoolse) kinderzorg of ten
behoeve van andere transitiebevorderende faciliteiten (58). Indien de overlevende
partner gedurende deze aanpassingsperiode er niet in slaagt in het onderhoud te
voorzien (hetzij via eigen arbeid, hetzij door middel van een nieuwe samenwoning
of huwelijk), dan zal hij terug moeten vallen op andere arrangementen van het
socialezekerheidsstelsel zoals werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of middelenge-
toetste sociale bijstand.

Ons voorstel voor een aangepaste nabestaandenregeling vertoont veel gelijkenissen
met het Noorse system zoals dit beschreven werd door Skevik, en weerspiegelt naar
onze mening wat deze auteur het ‘family economic gender model’ genoemd heeft.
Dit genderneutrale model ondersteunt weduwen en weduwnaars als participanten
in een gezinseconomie en benadrukt de arbeid die verband houdt met het huishou-
den en het laten opgroeien van kinderen. Gezinnen worden daarbij gezien als part-
nerschappen met een pragmatische werkverdeling waarbij echtgenoten en partners
wederzijds van elkaars arbeidsprestaties afhankelijk zijn. Volgens dit scenario hangt
de toekenning van een nabestaandenuitkering af van de mate waarin de beleidsmakers
het noodzakelijk achten dat de achterblijvende echtgenoot zijn of haar werk in het
huishouden voltijds voortzet. Wanneer de huishoudelijke lasten beperkt zijn, zal hij
of zij verondersteld worden buitenshuis te gaan werken (59).

(56) Hier zou men bijvoorbeeld kunnen uitgaan van de leeftijd waarop het jongste kind leerplichtig
wordt (in België: 6 jaar) en dus de meeste tijd op school doorbrengt. Uiteraard zijn ook andere syste-
men mogelijk, zoals het geleidelijk laten verminderen van de uitkeringsomvang, evenredig aan het
stijgen van de leeftijd van het jongste kind.
(57) Dit betekent ook dat deze nabestaandenuitkering niet kan toegekend worden aan de overlevende
ouder wiens jongste kind de vooropgezette leeftijdsgrens reeds bereikt had bij het overlijden van de
andere ouder. Wel zal deze ouder in aanmerking komen voor een aanpassingsvergoeding (cf. infra).
(58) Cf. de Noorse nabestaandenregeling die eveneens een scholings- en kinderopvangsvergoeding
omvat om de wedertewerkstelling te bevorderen: Skevik, A., o.c., pp. 104-105.
(59) Skevik, A., o.c., p. 98.
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Skevik erkent dat het hier om een dynamische gezinsvisie gaat die allicht veel min-
der waarschijnlijk de wetgevende of sociale stimulans naar een tweeverdieners-
model zal belemmeren (60). Met andere woorden, deze visie lijkt in overeenstem-
ming te zijn met de premisen van het ‘adult worker model’ dat we zelf als vertrek-
punt namen (cf. supra). Het bevat naar onze mening ook het potentieel om een
hedendaags antwoord te bieden op de arbeid-en-zorgbalans als nieuw sociaal risico.

5. HET OVERLEVINGSPENSIOEN VERSUS HET RECHT OP ALIMENTATIE NA ECHT-
SCHEIDING

5.1. HET VERLIES VAN KOSTWINNER/ECHTGENOOT ALS SOCIAAL RISICO NAAR
PUBLIEK EN PRIVAAT RECHT
Om inconsistenties te vermijden, dient de conceptie of hervorming van het sociale-
zekerheidsstelsel idealiter te gebeuren in het licht van de bestaande privaatrechtelij-
ke regelingen die hetzelfde of een gelijkaardig risico dekken (en vice versa) (61). In
die zin is het nuttig om bij een (voorgestelde) hervorming van de socialezekerheids-
rechtelijke prestaties verbonden aan het verlies van de kostwinner (en ruimer de
echtgenoot) – in casu het overlevingspensioen – de privaatrechtelijke compensatie-
mechanismen die een gelijkaardig risico dekken, te bestuderen. Een van de belang-
rijkste (privaatrechtelijke) compenserende regelingen in geval van het verlies van
kostwinner/echtgenoot – in casu naar aanleiding van de ontbinding van het huwe-
lijk door echtscheiding – betreft het recht op alimentatie tussen gewezen echtgeno-
ten (62). Wij zullen hierna aantonen dat ons pleidooi voor het behoud van een nabe-
staandenregeling, doch in een vorm die aangepast is aan de actuele maatschappelij-
ke situatie en nieuwe sociale risico’s die daaruit voortvloeien, aansluit bij de recente
hervormingen (2007) die in België hebben plaatsgevonden op het vlak van het echt-
scheidings- en alimentatierecht.

De vergelijking tussen het overlevingspensioen, enerzijds en de uitkering tot
levensonderhoud na echtscheiding anderzijds, gaat op in de mate dat beide uitke-
ringen het verlies van de kostwinner/echtgenoot naar aanleiding van de ontbinding
van het huwelijk – door overlijden dan wel door echtscheiding – dekken. Sinds het
levenslange huwelijksmodel steeds vaker niet-haalbaar blijkt, betreft immers niet
enkel het overlijden van de echtgenoot, maar ook de echtscheiding een risico dat de
partner(s) en hun kinderen in de armoede kan doen verzeilen (63). Niettemin voor-

(60) Skevik, A., o.c., p. 99.
(61) Merken we op dat dit in de praktijk, ten onrechte, zelden gebeurt.
(62) In deze bijdrage wordt enkel de alimentatie-uitkering van de ene ex-echtgenoot ten voordele
van de andere geanalyseerd, en geenszins de uitkering tot levensonderhoud die de ene ex-echtge-
noot aan de andere betaalt, doch ten voordele van de kinderen.
(63) Zie o.m.: Jansen, M., De financiële gevolgen van relatiebreuken: terugval en herstel bij mannen
en vrouwen, in: Cuypers, D., Mortelmans, D. en Torfs, N. (eds.), Is echtscheiding werkelijk win for
life?, Brugge, die Keure, pp. 39-67, 2008.
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ziet de Belgische sociale zekerheid enkel dekking voor het overlijden van de kostwin-
ner/echtgenoot (64): weduwen worden immers geacht ‘schuldloos’ te zijn en ‘verdie-
nen’ een uitkering, gescheiden vrouwen niet (65). Sommige auteurs suggereren ech-
ter om, behalve het overlijden van de echtgenoot, ook de echtscheiding te aanvaar-
den als oorzaak van hetzelfde sociale risico (66). De nood aan tussenkomst van over-
heidswege in geval van echtscheiding rijst des te meer in het geval van wanbetaling
van de alimentatieplichtige partij (67).

Zowel de regeling inzake het overlevingspensioen als het wettelijk recht op alimen-
tatie na echtscheiding gingen, zoals oorspronkelijk geconcipieerd, uit van het
levenslange huwelijksconcept waarbinnen de taken tussen de echtgenoten verdeeld
werden overeenkomstig het klassieke kostwinnersmodel. Via afgeleide rechten bin-
nen de sociale zekerheid (zoals het overlevingspensioen) enerzijds, en het recht op
een in principe levenslange alimentatie anderzijds, ontving de vrouw na de ontbin-
ding van het huwelijk enige pensioen en inkomenscompensatie voor haar onbetaald
huishoudelijk werk en haar zorg voor de kinderen.

Door de maatschappelijke, economische en culturele omwentelingen en de intrede
van het ‘adult worker model’ zijn echter niet enkel de risico’s verbonden aan het
overlijden van de echtgenoot (zie supra), maar ook deze verbonden aan een echt-
scheiding geëvolueerd.

(64) Wel is het zo dat de Belgische wetgeving (in de regeling van toepassing op werknemers en zelf-
standigen) aan de uit de echt gescheiden echtgenoot een zgn. ‘echtscheidingspensioen’ toekent.
Deze regeling dekt echter niet het verlies van de kostwinner en diens inkomen vanaf de echtschei-
ding, maar compenseert enkel de door het huwelijk veroorzaakte achterstand in rustpensioenrech-
ten. De uit de echt gescheiden echtgenoot kan hierop slechts aanspraak maken bij het bereiken van
de (rust)pensioengerechtigde leeftijd. Zoals eerder vermeld, wensen wij op de discussie over de
opbouw van rustpensioenrechten niet in te gaan en focussen wij op de periode voorafgaand aan het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
(65) Holtmaat, R., o.c., p. 238; Skevik, A., Family Economy Workers or Caring Mothers? Male Bread-
winning and Widows’ Pensions in Norway and the UK, Feminist Economics, nr. 2, p. 95, 2004.
(66) Van Steenberge, J., Pensioenen, in: X. (ed.), Sociale zekerheid. Verdere ideeën, sociura-project,
Leuven, Universitaire Pers, p. 97, 1994; Mortelmans, D., Swennen F. en Alofs, E., De echtscheiding
en haar gevolgen: een vervlochten evolutie van recht en samenleving, in: Cuypers, D., Mortelmans,
D. en Torfs, N. (eds.), Is echtscheiding werkelijk win for life?, Brugge, die Keure, pp. 31-32, 2008.
(67) De Dienst voor alimentatievorderingen (DAVO, opgericht door de Wet van 21 februari 2003)
kan weliswaar tussenkomen en voorschotten op onderhoudsgeld uitbetalen, doch deze mogelijkheid
is beperkt tot het onderhoudsgeld ten voordele van de kinderen. Voor het onderhoudsgeld ten voor-
dele van een gewezen echtgenoot kan de DAVO geen voorschotten toekennen. Nochtans heeft de
situatie van behoeftigheid van de gewezen echtgenoot/ouder (ten gevolge van de wanbetaling door
de alimentatieplichtige ex-echtgenoot m.b.t. de uitkering ten voordele van de alimentatiegerechtigde
ex-echtgenoot) eveneens een invloed op de levensstandaard van de kinderen. Voor meer info over
de DAVO, zie: Boelaert, T., Alimentatie: tussen theorie en praktijk. Enkele beschouwingen over de
tegemoetkoming van de dienst voor alimentatievorderingen, in: Cuypers, D., Mortelmans, D. en
Torfs, N. (eds.), Is echtscheiding werkelijk win for life?, Brugge, die Keure, pp. 207-222, 2008.
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De onzekerheden waartoe beide hypotheses actueel aanleiding geven, zijn in grote
mate vergelijkbaar. De in het kader van een moderne nabestaandenregeling geanaly-
seerde (nieuwe) sociale risico’s (zie supra) zijn immers grotendeels transponeerbaar
naar de situatie na echtscheiding.
Het eerste risico – d.i. de onmogelijkheid om de materiële bestaanskosten voor kin-
deren te delen met de partner – stelt zich weliswaar op het eerste gezicht niet na
echtscheiding. Beide ouders blijven immers samen instaan voor de materiële kost
van hun gemeenschappelijke kinderen, ook al leven zij gescheiden en ongeacht de
overeengekomen of toepasbare verblijfsregeling voor de kinderen (68). Niettemin
kunnen de globale vaste kosten van het ‘gesplitte’ gezin aanzienlijk stijgen (bv. dub-
bele huisvestingskosten), terwijl de globale inkomsten in principe onveranderlijk
blijven. Een of beide echtgenoten (en dus ook de kinderen) lopen dan ook het risico
zijn/hun levensstandaard aanzienlijk te zien dalen.
Ook het tweede sociale risico – m.n. de onmogelijkheid om naar eigen inzicht
arbeid en zorg te combineren – dreigt (in zekere mate) na echtscheiding. Door het
uiteengaan van de ouders kan (de voortzetting van) de tijdens het huwelijk afgespro-
ken taakverdeling immers in het gedrang komen. Beide ouders blijven, in tegenstel-
ling tot de hypothese van overlijden van een van beide, weliswaar nog beschikbaar
voor het verwerven van inkomen, dan wel voor het verschaffen van zorg, doch
doordat zij niet meer samenleven, wordt de combinatie van beide (zorg en arbeid)
vaak bemoeilijkt.
Het derde sociale risico ten slotte – d.i. de onmogelijkheid voor de zorgouder om
zich, eens de zorgtaken weggevallen of sterk verminderd zijn, te (re)integreren op
de arbeidsmarkt om zodoende in zijn eigen levensonderhoud te voorzien – doet
zich na echtscheiding in dezelfde mate voor als in de hypothese van het overlijden
van de partner.

Waar de regeling inzake het overlevingspensioen evenwel quasiongewijzigd is
gebleven sinds zijn ontstaan (69), werd het echtscheidings- en alimentatierecht
recent (2007) grondig hervormd. Hierbij werd in zekere mate getracht de regeling
inzake alimentatie na echtscheiding beter af te stemmen op de huidige maatschap-
pelijke en economische context en daaruit voortvloeiende nieuwe sociale risico’s.
We zullen aantonen dat de ideeën en uitgangspunten die aan de basis lagen van
deze hervorming in grote mate transponeerbaar zijn naar – minstens inspiratie kun-
nen bieden voor – een hervorming van de regeling inzake het overlevingspensioen.

In de hiernavolgende uiteenzetting worden beide uitkeringen (de uitkering tot
levensonderhoud tussen gewezen echtgenoten enerzijds, en het overlevingspen-
sioen anderzijds) vergeleken m.b.t. de doelstellingen, toekenningsvoorwaarden,
duur en het einde van de uitkeringen. Hierbij wordt systematisch nagegaan in welke
mate het recent hervormde echtscheidings- en alimentatierecht en de huidige rege-

(68) Art. 203 en 203bis BW.
(69) De Pensioenwet Werknemers en Pensioenwet Zelfstandigen dateren van 1967. De regeling m.b.t.
ambtenaren dateert reeds van 1844 (Wet 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen).
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ling inzake het overlevingspensioen in afdoende mate tegemoetkomen aan de hier-
voor beschreven nieuwe sociale risico’s. Tegenover beide bestaande systemen
wordt ten slotte ons voorstel van een moderne nabestaandenregeling (zie supra)
geplaatst en wordt geanalyseerd in welke mate dit voorstel tegemoet komt aan de
kritiek geuit ten aanzien van de huidige regeling inzake overlevingspensioen en het
recent hervormde recht op alimentatie na echtscheiding.

5.2. HET BELGISCHE ECHTSCHEIDINGS- EN ALIMENTATIERECHT NA DE WET VAN 27
APRIL 2007 (70): EEN INLEIDING
Het echtscheidingsrecht wordt de laatste decennia gekenmerkt door een liberalise-
ring (71) ten gevolge van een toenemende individualisering van de maatschappij, in
het algemeen, en desinstitutionalisering van het huwelijk (72), in het bijzonder.
Waar vroeger, in het levenslange huwelijksmodel, de nadruk lag op de maatschap-
pelijke functies die het huwelijk vervulde (73), beschouwt de wetgever het huwe-
lijk actueel als een soort private overeenkomst die zijn oorsprong vindt in de liefde
en die bijgevolg bij het eindigen van de liefde ‘no strings attached’ moet kunnen
worden ontbonden (74). De wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van
de echtscheiding vindt zijn grondslag in dit maatschappelijk gewijzigd huwelijks-
concept (75) en strekt ertoe het recht op echtscheiding te verankeren (76). De echt-
scheidingswet 2007 vormt dan ook het (al dan niet voorlopige) eindpunt in de aan-
houdende versoepeling van het echtscheidingsrecht.

(70) BS 7 juni 2007 (in werking getreden op 1 september 2007). Hierna afgekort als: ‘de echtschei-
dingswet van 2007’.
(71) Swennen, F. en Aps, F., De echtscheidingswet 2007, Rechtskundig Weekblad, nr. 14, p. 554, 2007-08.
(72) Verslag namens de subcommissie familierecht van de Kamer op 18 juli 2006 uitgebracht door
mevrouw Dom en de heer Verherstraeten (hierna afgekort als: ‘Verslag Subcommissie Kamer’), Parl.
St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/007, p. 49; Verslag namens de commissie van justitie van de Senaat
op 21 maart 2007 uitgebracht door mevrouw Zrihen (hierna afgekort als: ‘Verslag Commissie
Senaat’), Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2068/4, p. 46 e.v.; Hand. Senaat 2006-07, nr. 3-210 (22 maart
2007), p. 52 en 60.
(73) Procreatie, opvoeding van de kinderen, voorzien in de materiële bestaanszekerheid van het
gezin, … (zie ook: Renchon, J.-L., La nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce: le ‘droit
au divorce, Revue trimestrielle de droit familial, nr. 4, p. 927 e.v., p. 934 e.v., p. 1059 e.v, 2007.
(74) ‘Het huwelijk wordt niet meer beschouwd als een star en onontbindbaar instituut, maar als een
sui generis pact, dat dag na dag wordt hernieuwd.’ (Memorie van toelichting bij het wetsontwerp
betreffende de hervorming van de echtscheiding (hierna afgekort als: ‘Memorie van toelichting’),
Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 2341/001, p. 6; ‘Verslag Subcommissie Kamer’, Parl. St. Kamer 2005-06,
nr. 51-2341/007, p. 49 en 67, ‘Verslag Commissie Senaat’, Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2068/4, p. 3;
Hand. Senaat 2006-07, nr. 3-210 (22 maart 2007), p. 49. Zie ook : Swennen, F. en Aps, F., De echt-
scheidingswet 2007, Rechtskundig Weekblad, nr. 14, p. 555, 2007-08.
(75) Voor kritiek op de gewijzigde opvatting omtrent het huwelijksconcept, zie Renchon, J.-L., La
nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce: le ‘droit au divorce’, Revue trimestrielle de
droit familial, nr. 4, p. 927 e.v., p. 934 e.v, p. 1058 e.v., 2007.
(76) ‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p. 6; ‘Verslag Subcommis-
sie Kamer’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/007, p. 9; ‘Verslag Commissie Senaat’, Parl. St.
Senaat 2006-07, nr. 3-2068/4, p. 2; Hand. Senaat 2006-07, nr. 3-210 (22 maart 2007), p. 50. Voor kri-
tiek hierop, zie o.m. Renchon, J.-L.: ‘( …) on pouvait dès lors se demander si, au-delà de la reconnais-
sance d’un ‘véritable droit au divorce’, le projet ne consacrait pas tout autant un ‘véritable’ droit à se
dégager très rapidement des obligations juridiques qui avaient en principe été contractées lors de la
célébration du mariage’ (in La nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce: le ‘droit au
divorce’, Revue trimestrielle de droit familial, nr. 4, p. 950, 2007). 703
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Concreet voorziet deze wet nog slechts in twee gronden tot echtscheiding: de echt-
scheiding op grond van de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk en de echt-
scheiding door onderlinge toestemming. De echtscheiding op grond van fout werd afge-
schaft, ter verwezenlijking van een (quasi) schuldloos echtscheidingsrecht (77) (78).

Samen met de versoepeling van de mogelijkheid en de procedure tot echtscheiding,
werden ook de gevolgen ervan – en in het bijzonder de regels m.b.t. de uitkering tot
levensonderhoud tussen gewezen echtgenoten – grondig herzien. De hervorming
betrof verscheidene aspecten van alimentatie na echtscheiding: m.n. de grondslag,
toekenningsvoorwaarden, begrotingsprincipes en tot slot duur van de uitkering.
M.b.t. het recht op alimentatie werd de schuldvraag niettemin niet volledig geban-
nen; deze blijft een (weliswaar gewijzigde) rol spelen (zie infra).

Uit de hierna volgende analyse van de kenmerken van de onderhoudsuitkering na
echtscheiding (79), zoals geconcipieerd sinds de hervorming van 2007, zal duidelijk
blijken dat deze uitkering een soort van vervangingsinkomen is dat, als overgangs-
maatregel, de behoeftige gewezen echtgenoot in staat moet stellen om op termijn
terug zelf in zijn onderhoud te voorzien (80). De nieuwe alimentatieregeling voor-
ziet hierdoor voornamelijk in een dekking van het hoger omschreven derde sociale
risico (zijnde de mogelijk moeilijke transitie van zorg naar arbeid). Ons inziens zijn
de principes die aan de grondslag liggen van het gewijzigd concept van de onder-
houdsuitkering tussen gewezen echtgenoten in zekere mate transponeerbaar naar
de regeling inzake het overlevingspensioen en kunnen zij inspiratie bieden voor een
eventuele herziening van deze regeling. Anderzijds is de nieuwe alimentatieregeling
niet volledig vrij van gebreken, doch ook hieruit kunnen lessen getrokken worden.

(77) Swennen, F. en Aps, F., De echtscheidingswet 2007, Rechtskundig Weekblad, nr. 14, p. 555,
2007-08; ‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p. 6; ‘Verslag Subcom-
missie Kamer’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/007, pp. 11-12; ‘Verslag Commissie Senaat’,
Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2068/4, p. 47; Hand. Kamer 2006-07, CRIV 51 Plen 265 (14 februari
2007), p. 6, 27 e.v., 43; Hand. Senaat 2006-07, nr. 3-210 (22 maart 2007), pp. 49-50.
(78) Nuancering: de fout van de andere echtgenoot hoeft ten gronde niet meer te worden bewezen,
maar kan nog steeds worden aangevoerd als feitelijk bewijs van de onherstelbare ontwrichting.
(79) Er dient op gewezen te worden dat de hierna besproken alimentatierechtelijke regels betrekking
hebben op de gerechtelijke vaststelling van de uitkering. Het uitgangspunt van de wetgever is even-
wel dat de partijen zelf, op contractuele basis, de eventuele aanspraken op een onderhoudsuitkering
na echtscheiding en de modaliteiten ervan vastleggen (zie artikel 301, §1 BW). Voor meer informatie
over de contractuele vaststelling van een uitkering na echtscheiding, zie: Casman, H., Nieuw echt-
scheidingsrecht. Toelichting voor de notariële praktijk, Notarieel en Fiscaal Maandblad, nr. 10, p.
283, 2007.
(80) Deze visie vinden we ook reeds terug in de rechtspraak. Zo bepaalde de rechtbank van eerste
aanleg te Tongeren dat ‘de uitkering als een overgangsregeling dient te worden beschouwd teneinde
de behoeftige echtgenoot in staat te stellen terug te evolueren naar economische zelfstandigheid’
(Rb. Tongeren 11 december 2007, AR 07/1452/A, onuitg.). Zie ook in dezelfde zin: Swennen, F., De
Echtscheidingswet 2007 in een notendop, Notariaat, nr. 9, p. 4, 2007.
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5.3. GRONDSLAG EN DOELSTELLINGEN VAN COMPENSERENDE UITKERINGEN
Vóór de hervorming van het echtscheidings- en alimentatierecht van 2007 vond de
onderhoudsuitkering na echtscheiding (behalve in geval van echtscheiding door
onderlinge toestemming) zijn ontstaansreden zowel in de behoeftigheid van de ali-
mentatiegerechtigde, als in de schuld en onschuld van de onderhoudspartijen. In
geval van echtscheiding op grond van feiten (en in het bijzonder op grond van fout)
kon alleen de onschuldige (behoeftige) echtgenoot – d.i. de echtgenoot die de echt-
scheiding had verkregen ten nadele van de andere echtgenoot – aanspraak maken
op een onderhoudsuitkering ten laste van de schuldige (81) (draagkrachtigere) echt-
genoot (82). Alimentatie na echtscheiding had bijgevolg enerzijds een levensonder-
houdende functie, in de mate zij de behoeftige begunstigde in staat moest stellen in
zijn behoeften te voorzien (83) (en dit op een gelijkwaardige wijze als tijdens het
samenleven). Verder had zij ook een schadevergoedende functie, in de mate de uit-
kering mee tot doel had de onschuldige echtgenoot te vergoeden voor het geleden
nadeel ten gevolge van de fout van de andere echtgenoot (84).

Gelijktijdig met het afschaffen van de fout in de echtscheidingprocedure (op enkele
restanten na, zie supra), werd ook de schuld als grondslag voor het recht op een
onderhoudsuitkering na echtscheiding gedeeltelijk opgeheven. De echtscheidings-
wet van 2007 voorziet zo in een ‘verruimd basisrecht op een onderhoudsuitkering’:
op grond van het nieuwe artikel 301 van het Burgerlijk Wetboek kan elke behoefti-
ge ex-echtgenoot een uitkering tot levensonderhoud ten laste van de andere (draag-
krachtigere) echtgenoot vorderen, in principe los van de schuld en onschuld van de
echtgenoten aan de scheiding of in de echtscheidingsprocedure (85). Dit principe
kent evenwel een aantal belangrijke uitzonderingen (d.i. restanten van het foutbegrip).
Een zware fout, partnergeweld en een staat van behoeftigheid die het gevolg is van

(81) Indien de echtscheiding werd uitgesproken op grond van een feitelijke scheiding van meer dan
twee jaar, werd de eiser in echtscheiding geacht schuldig te zijn tot bewijs van het tegendeel. Om
zich te ontdoen van de onderhoudsverplichting of om zelf een onderhoudsuitkering te verkrijgen,
moest de eisende partij dit vermoeden van exclusieve schuld weerleggen door het bewijs te leveren
dat de scheiding te wijten was aan de fout van de andere echtgenoot (oud art. 306 BW).
(82) Oud artikel 301, §1 BW.
(83) ‘(…) lorsque l’époux qui a obtenu le divorce se trouve de ce fait dans le dénuement, il est souhai-
table qu’il ne tombe pas à la charge de la société et que son ex-époux contribue dans une certaine
mesure à assurer l’existence du conjoint qu’il avait théoriquement pris en charge pour la vie’ (Spil-
man, R., La pension alimentaire, prévue par l’article 301 du Code civil, est-elle transmissible passive-
ment à cause de mort? (noot onder Cassatie 22 oktober 1954), Revue critique de jurisprudence
belge, p. 209, 1955).
(84) Pintens W. en Torfs, E., Belgian Report concerning the CEFL Questionnaire on Grounds for
Divorce and Maintenance Between Former Spouses, http://www.law.uu.nl/priv/cefl.
(85) ‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p. 9 e.v., 16 e.v.
(86) Art. 301, §2, 2e en 3e lid, en §5 BW. Waar de regel vroeger luidde: ‘Jij moet betalen, ook al ben
ik niet echt behoeftig, want je hebt je t.o.v. mij misdragen’, luidt het thans: ‘Ik moet niet betalen,
hoewel je behoeftig bent, want je hebt je t.o.v. mij misdragen’ (Casman, H., Nieuw echtscheidings-
recht. Toelichting voor de notariële praktijk, Notarieel en Fiscaal Maandblad, nr. 10, p. 279 en 284,
2007).
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een eenzijdige beslissing die niet was ingegeven door de noden van de familie, kun-
nen immers tot gevolg hebben dat de (behoeftige) echtgenoot wordt uitgesloten
van het recht op alimentatie (86). Niettemin betreft de grondslag van de uitkering
na echtscheiding niet langer de schuld of onschuld van de onderhoudspartijen,
maar wel de behoeftigheid van een van hen (d.i. zuiver alimentaire functie). Eigen
verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid werden hierbij als uitgangsprincipes
genomen (87).

De gewijzigde grondslag van de alimentatie-uitkering na echtscheiding maakt de ver-
gelijking met het overlevingspensioen, als uitkering ter compensatie van het verlies
van kostwinner/echtgenoot, mogelijk. Gezien het toenmalige indemnitaire karakter
van de uitkering na echtscheiding was dergelijke vergelijking vóór de hervorming
van het echtscheidingsrecht van 2007 niet pertinent, daar andere criteria dan de
behoeftigheid invloed hadden op de vraag of alimentatie al dan niet verschuldigd
was. Rekening houdende met de huidige voornamelijk alimentaire functie van de
uitkering na echtscheiding en het verdwijnen van het indemnitaire karakter, gaat zij,
qua doelstellingen althans, dichter aanleunen bij een nabestaandenregeling, daar zij
er actueel toe strekt de behoeftigheid (of de risico’s die zich voordoen ten gevolge
van het verlies van kostwinner/echtgenoot) te dekken.

5.4. TOEKENNINGSVOORWAARDEN VAN COMPENSERENDE UITKERINGEN
De voornaamste voorwaarde om gerechtigd te zijn op een onderhoudsuitkering na
echtscheiding, betreft de behoeftigheidsvereiste, hetgeen logischerwijze voorvloeit
uit de hiervoor besproken alimentaire functie van de uitkering (88).

(87) ‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p. 11 (vernoemt de ver-
plichting van de uitkeringsgerechtigde om beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en om zijn rech-
ten op sociale voorzieningen te doen gelden); ‘Verslag Subcommissie Kamer’, Parl. St. Kamer 2005-
06, nr. 51-2341/007, p. 35.
(88) De wet, noch de parlementaire voorbereiding van de wet geven een sluitend antwoord op de
vraag hoe het begrip ‘behoeftigheid’ moet ingevuld worden (zie: ‘Memorie van toelichting’, Parl. St.
Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, 16). Een meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak interpre-
teert de notie ‘behoeftigheid’ van artikel 301, §2, eerst lid BW niettemin zeer ruim als elk oneven-
wicht in de respectievelijke globale inkomsten of mogelijkheden om inkomsten te verwerven van de
ex-echtgenoten: de economisch zwakste ex-echtgenoot is behoeftig en dus principieel onderhouds-
gerechtigd, de economisch sterkste ex-echtgenoot is principieel onderhoudsplichtig. Voor een volle-
dige opsomming van rechtsleer en rechtspraak in die zin, zie: Swennen, F., Eggermont, S. en Alofs,
E., De wet van 27 april 2007 inzake echtscheiding. Knelpunten van materieel recht en van proces-
recht, in: Senaeve, P., Swennen, F. en Verschelden, G. (eds.), Knelpunten echtscheiding, afstam-
ming en verblijfsregelingen, Antwerpen, Intersentia, p. 16, 2008.
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De behoeftigheidsvereiste impliceert dat de gewezen echtgenoot pas recht heeft op
een onderhoudsuitkering als hij zelf niet in staat is – d.i. over de middelen, noch
mogelijkheden beschikt – om in zijn eigen levensonderhoud te voorzien op een
wijze die beantwoordt aan de referentiestandaard (89). Het subsidiaire karakter van
de uitkering tot levensonderhoud gold reeds vóór de echtscheidingshervorming van
2007, maar wordt sindsdien, met het oog op de reactivering van de gewezen echt-
genoot, sterker benadrukt. Tijdens de parlementaire voorbereiding werd expliciet
gewezen op de plicht van de gewezen echtgenoot om de nodige inspanningen te
leveren om op eigen krachten in zijn behoeften te voorzien, door beschikbaar te
zijn voor de arbeidsmarkt en actief werk te zoeken of door zijn opleiding te vervolle-
digen (90). De rechter die uitspraak doet over de vordering tot onderhoudsuitkering,
zal in concreto nagaan over welke inkomsten de onderhoudsschuldeiser beschikt en
in welke mate hij in staat is inkomsten te verwerven, rekening houdende met zijn
leeftijd, beroepservaring, opleiding, etc.

In navolging van de alimentatierechtelijke regeling na echtscheiding, dient ook een
nabestaandenregeling het subsidiariteitsprincipe sterker te benadrukken. Weliswaar
houdt de huidige regeling inzake het overlevingspensioen rekening met de midde-
len van de langstlevende echtgenoot: om aanspraak te maken op een overlevings-
pensioen mag de langstlevende echtgenoot geen inkomen hebben boven de gren-
zen van de toegelaten arbeid. De mogelijkheden van de langstlevende echtgenoot
om een inkomen te verwerven worden daarentegen buiten beschouwing gelaten,
indien de langstlevende echtgenoot kinderen ten laste heeft of minstens 45 jaar is.

De rechtvaardiging op grond waarvan de langstlevende echtgenoot die voldoet aan
deze criteria (leeftijd of kinderlast), wordt vrijgesteld van enige werkbereidheids-
vereiste, komt actueel onder druk te staan. Zoals hiervoor reeds vermeld is het
levenslange huwelijksmodel en de daaraan verbonden overtuiging dat het huwelijk
levenslang onderhoud en stand dient te waarborgen, in de huidige maatschappelijke
constellatie voorbijgestreefd. Bovendien strookt dergelijke zienswijze niet meer met
het ‘adult worker model’ en het concept van de actieve welvaartsstaat, waar elkeen
in principe geacht wordt door arbeid in zijn eigen bestaan te voorzien.

In vergelijking met de inkomenstoets lijkt het onderzoek naar de arbeidsmogelijkhe-
den van de langstlevende echtgenoot niettemin problematisch. Wegens administra-
tieve kosten en overlast die hiermee gepaard zouden gaan, lijkt het ons geen optie,

(89) Vóór de hervorming van 2007 diende de uitkering tot levensonderhoud de levensstandaard van
tijdens de huwelijkse samenleving te garanderen. Actueel moet deze minstens de staat van behoefte
van de alimentatiegerechtigde dekken. Waar de bovengrens van de uitkering ongewijzigd is gebleven
en, zoals vroeger, 1/3 van de inkomsten van de alimentatieschuldenaar bedraagt, is de ondergrens
wel degelijk verlaagd. Tussen de staat van behoefte en de levensstandaard van tijdens de huwelijkse
samenleving kan immers een substantieel niveauverschil liggen.
(90) ‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p. 11 en 19; Hand. Senaat
2006-07, nr. 3-210 (22 maart 2007), p. 64.
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zoals bij de gerechtelijke vaststelling van een alimentatie-uitkering na echtscheiding,
geval per geval de mogelijkheden van de langstlevende echtgenoot in concreto te
onderzoeken.

Een alternatief bestaat erin de criteria te actualiseren overeenkomstig de welke de
langstlevende echtgenoot vermoed wordt werkbekwaam te zijn en dus in principe
in zijn eigen onderhoud moet kunnen voorzien, dan wel vermoed wordt (tijdelijk of
definitief) onbeschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt en bijgevolg recht heeft op
een (eventueel tijdelijk) overlevingspensioen. De (omschrijving van de) huidige cri-
teria – 45 jaar of kinderlast – lijken immers (gedeeltelijk) achterhaald in de huidige
maatschappelijke en economische context. Wij gaan hier per criterium nader op in.

5.4.1. Kinderlast
De langstlevende echtgenoot kan, ongeacht zijn leeftijd, aanspraak maken op een
overlevingspensioen indien hij een kind ten laste heeft. Hij wordt geacht een kind
ten laste te hebben, wanneer hij een kind opvoedt voor hetwelk hij aanspraak kan
maken op kinderbijslag; dit is op enkele uitzonderingen na tot de meerderjarigheid
van het kind of de voltooiing van diens opleiding. Het enkele feit een kind ten laste
te hebben, ongeacht het aantal kinderen en hun resp. leeftijd, is dus voldoende om
de langstlevende echtgenoot te ontslaan van elke werkbereidheidvereiste en een
overlevingspensioen toe te kennen.

Hierin verschilt de regeling inzake het overlevingspensioen van de alimentatierech-
telijke regeling na echtscheiding waar kinderlast niet automatisch een recht op ali-
mentatie opent. Slechts in de mate dat de kinderlast de arbeidsmogelijkheden van
de alimentatieschuldeiser in die mate beperkt dat deze niet meer voor zijn eigen
onderhoud kan instaan, kan er een grond ontstaan tot het betalen van een (tijdelij-
ke) onderhoudsuitkering (91). Niettemin werd reeds de kritiek geuit dat de wetge-
ver, bij de hervorming, te weinig oog heeft gehad voor de sociaaleconomische func-
tie die het huwelijk voor velen en in het bijzonder voor vrouwen met jonge kinde-
ren, nog vervult (zie infra) (92).

(91) De rechter dient immers, bij het beoordelen van het recht op en de hoogte van een uitkering na
echtscheiding, rekening te houden met de inkomsten en mogelijkheden van de partijen. Kinderlast
zou de arbeidsmogelijkheden van een ouder kunnen verminderen. Bovendien wordt de hoogte van
de eventuele uitkering na echtscheiding bepaald rekening houdende met de aanzienlijke economi-
sche terugval van de alimentatiegerechtigde. Deze economische terugval wordt op zijn beurt gewaar-
deerd in functie van o.m. het gedrag van de echtgenoten tijdens het huwelijk inzake de organisatie
van hun noden en het ten laste nemen van de kinderen tijdens het samenleven of daarna (art. 301,
§3, 2e lid BW).
(92) ‘Verslag Commissie Senaat’, Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2068/4, p. 5 e.v.; Hand. Senaat 2006-
07, nr. 3-210 (22maart 2007), p. 70; Swennen, F., De echtscheidingswet 2007 in een notendop,
Notariaat 2007, nr. 9, p. 1, 2007; Swennen, F. en Aps, F., De echtscheidingswet 2007, Rechtskundig
Weekblad, nr. 14, p. 555, 2007-08; Casman, H., Nieuw echtscheidingsrecht. Toelichting voor de
notariële praktijk, Notarieel en Fiscaal Maandblad, nr. 10, p. 285, 2007; Renchon, J.-L., La nouvelle
réforme (précipitée) du droit belge du divorce: le ‘droit au divorce’, Revue trimestrielle de droit
familial, nr. 4, p. 927 e.v., p. 934 e.v., p. 1059 e.v., 2007.
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Ook in vergelijking met de andere sectoren van de sociale zekerheid komt de rege-
ling inzake het overlevingspensioen sneller tegemoet aan personen met kinderlast.
Hoewel kinderlast in diverse sectoren van de sociale zekerheid weliswaar aanleiding
geeft tot een verhoging van de desbetreffende prestatie, opent het als dusdanig zel-
den een recht op prestatie zelf – tenzij uiteraard in de gezinsbijslagenregeling die
een (gedeeltelijke) kostendekkende functie heeft. De regeling inzake het overlevings-
pensioen staat o.m. in schril contrast met de werkloosheidsverzekering, waar kin-
derlast in principe geen invloed heeft op (laat staan een vrijstelling verschaft voor)
de verplichting passende arbeid te zoeken en te aanvaarden (93). Zoals voor het
wettelijk recht op alimentatie na echtscheiding, wordt ook in de werkloosheidsver-
zekering in concreto nagegaan of de kinderlast en daarmee gepaard gaande omstan-
digheden een zwaar beletsel vormen voor een bepaalde betrekking, waardoor deze
betrekking zijn passend karakter kan verliezen. Kinderlast, ook al vormt deze
wegens omstandigheden een zwaar beletsel voor een bepaalde dienstbetrekking,
werkt evenwel niet bevrijdend ten aanzien van de plicht passende arbeid uit te oefe-
nen, en ontslaat de werkloze bijgevolg niet van elke werkwilligheidsvereiste, zoals
dit het geval is voor de rechthebbende op een overlevingspensioen.

Hiervoor hebben we gewezen op het risico voor de overlevende ouder om zorg- en
arbeidstaken naar eigen inzicht te combineren. In het belang van de kinderen en om
te vermijden dat hun opvoedingssituatie ernstig verstoord wordt door geld- of tijd-
gebrek van de overblijvende ouder, zijn wij dan ook van mening dat een moderne
nabestaandenregeling dit risico dient op te vangen. Dit kan, zoals wij hiervoor heb-
ben voorgesteld, door middel van een uitkering die, naargelang van het geval, het
weggevallen arbeidsinkomen, dan wel de weggevallen zorgarbeid compenseert en
de overblijvende ouder bijgevolg de mogelijkheid biedt de uitkering te hanteren als
inkomensaanvulling (indien hijzelf de zorgtaken waarneemt), of om zorg in te
kopen (indien hij kostwinner is), of voor een combinatie van beide (indien hij deel-
tijds arbeid verricht en deeltijds instaat voor zorg).

Wij zijn evenwel van mening dat de aanwezigheid en zorg van de ouder weliswaar
onontbeerlijk is voor (zeer) jonge kinderen, maar minder noodzakelijk wordt vanaf
het ogenblik dat het kind een bepaalde leeftijd bereikt. De huidige regeling inzake
het overlevingspensioen gaat er daarentegen vanuit dat het kind ten laste (en zorg-
behoevend) is tot het bereiken van de meerderjarigheid, hetgeen ons niet houdbaar
lijkt in de huidige maatschappelijke en economische context. Vanaf een bepaalde
leeftijd van het (jongste) kind kan er o.i. van uitgegaan worden dat de aanwezigheid
en zorg van de ouder minder (fulltime) noodzakelijk is, en dat deze laatste zich

(93) Luidens artikel 90 van het KB van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglemente-
ring (BS 31 december1991) kan de volledig werkloze met moeilijkheden op sociaal en familiaal vlak
een tijdelijke vrijstelling bekomen voor bepaalde toekenningsvoorwaarden (o.m. werkbereidheids-
vereiste, beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt), indien hij aantoont dat de vrijstelling ertoe strekt
deze moeilijkheden te verhelpen. Zijn werkloosheidsuitkering wordt in dat geval verlaagd tot een for-
faitair (dag)bedrag.
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opnieuw op de arbeidsmarkt dient te richten. Het lijkt ons realistischer de nabe-
staandenuitkering bijvoorbeeld toe te kennen tot het ogenblik dat het jongste kind
leerplichtig is (en dus geacht wordt een groot deel van de dag op school door te
brengen). Vanaf dat moment wordt van de (zorg)ouder opnieuw zelfredzaamheid
verwacht, in principe door (her-)integratie op de arbeidsmarkt en valt de nabestaan-
denuitkering weg. Niettemin kan een tijdelijke aanpassingsvergoeding worden toe-
gekend, om de transitie van zorg naar arbeid te ondersteunen (zie supra).

5.4.2. Leeftijdsvoorwaarde
Zelfs zonder kind(eren) ten laste verkrijgt de langstlevende echtgenoot, overeen-
komstig de huidige regeling, een (levenslang) recht op overlevingspensioen wan-
neer hij de leeftijd van 45 jaar heeft bereikt. Het overlijden van de kostwinner vol-
staat bijgevolg om diens overlevende echtgenoot van 45 jaar of ouder definitief te
ontslaan van elke werkwilligheidvereiste. Meer nog, de overleden echtgenoot dient
zelfs geen kostwinner te zijn om een recht op overlevingspensioen te openen bij
zijn overlijden: ook de, op het ogenblik van het overlijden, beroepsactieve langst-
levende echtgenoot kan aanspraak maken op een overlevingspensioen op voorwaar-
de dat hij het werk stopzet (of vermindert tot de grenzen van de toegelaten arbeid)!

Bij het vooropstellen van de leeftijdsvoorwaarde van 45 jaar ging de wetgever ervan
uit dat de slaagkansen van de vrouw op de huwelijks- en arbeidsmarkt op die leeftijd
in die mate gedaald waren (94), dat zij vrijgesteld moest worden van enige arbeids-
plicht. Niettemin zijn de maatschappelijke verhoudingen en gangbare opvattingen
sindsdien dermate gewijzigd dat de ratio legis van deze (redelijk lage) leeftijdsdrempel
actueel in vraag kan worden gesteld.

De leeftijdsdrempel van 45 jaar staat niet enkel in schril contrast met de gangbare
(rust)pensioenleeftijd, ook in het kader van de actieve welvaartsstaat en het ‘adult
worker model’ lijkt hij deactiverend en contraproductief te werken (95). De toe-
kenning van een overlevingspensioen aan de langstlevende echtgenoot van 45 jaar
houdt immers het risico in de integratie van de, op het ogenblik van het overlijden
inactieve, langstlevende echtgenoot, in het sociaaleconomische leven te ontmoedi-
gen en sterker, de stopzetting van de beroepsactiviteit van de op het ogenblik van
overlijden nog beroepsactieve echtgenoot aan te moedigen (96). De regeling inzake

(94) Uyttenhove, A., Renette, S. en Lenaerts, E., Feitelijke scheiding, echtscheiding en sociale zeker-
heid, Brugge, die Keure, p. 181, 2004.
(95) De deactiverende werking van de regeling inzake het overlevingspensioen kan impliciet afgeleid
worden uit de cijfers m.b.t. het opname- en verzakingsgedrag van de (vóór het overlijden beroepsactieve)
gerechtigden op een overlevingspensioen. Voor concrete cijfers over het opname-, resp. verza-
kingsgedrag m.b.t. het recht op overlevingspensioen, zie: Taelemans, A., Peeters, H., Curvers, G. en
Berghman, J., Socio-economisch profiel van weduwen en weduwnaars met en zonder overlevingspen-
sioen, in Van den Troost, A. en Vleminckx, K. (eds.), Een pensioen op maat van vrouwen?, Antwer-
pen, Garant, pp. 137-154, 2007. Zie ook de bijdrage van D. Mortelmans en K. Ponnet in dit nummer.
(96) Zie ook: Peemans-Poulet, H., De rechten van de gezinsleden in de sociale zekerheid, Belgisch
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, nr. 1, p. 55, 1994.
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het overlevingspensioen staat hiermee haaks op de inspanningen die in andere sec-
toren van de sociale zekerheid, zoals in de werkloosheidsverzekering, maar ook in
de pensioensector zelf (in het kader van het rustpensioen), geleverd worden ter
activering van het zoekgedrag naar werk (97) en ter bevordering van een langere
tewerkstelling (98) en hogere tewerkstellingsgraad (99). In het licht van de in het
Generatiepact vooropgestelde principes (100) en de Lissabonnormen (101) stellen
we de houdbaarheid ervan dan ook in vraag.

Ons inziens is een nabestaandenuitkering (in de vorm van een vervangingsinkomen)
nog slechts gerechtvaardigd wanneer het risico zich voordoet dat zorg voor kinde-
ren en arbeid niet of moeilijk combineerbaar zijn. Enkel kinderlast (en dan nog
slechts tot een bepaalde leeftijd van de kinderen) kan een nabestaandenuitkering
actueel rechtvaardigen. Bij afwezigheid van de bedoelde kinderlast waarvoor fulltime
zorg onontbeerlijk is, wordt de langstlevende echtgenoot, overeenkomstig het
‘adult worker model’, geacht betrokken te zijn in betaalde arbeid en dus zelfvoorzie-
nend te zijn. Niettemin kan ook hier, in de hypothese dat er in het gezin zorgbehoe-
vende kinderen aanwezig zijn geweest of in de mate dat de langstlevende echtge-
noot tijdens het huwelijk financieel afhankelijk was van de overledene (102), een tij-
delijke aanpassingsvergoeding nodig zijn om de overgang van zorg, resp. financiële
afhankelijkheid naar arbeid/zelfredzaamheid te begeleiden.

5.5. BEPERKING IN TIJD VAN COMPENSERENDE UITKERINGEN

5.5.1. Principe
Een belangrijke innovatie van de nieuwe echtscheidingwet van 2007 betreft de wette-
lijke beperking in tijd van (het recht op) een onderhoudsuitkering na echtscheiding.
Waar vroeger de uitkering na echtscheiding, als exponent van het levenslanghuwe-

(97) De ‘opvolgingsprocedure’ van artikelen 59bis tot 59decies, 130bis, 144, §2, eerste lid, 5°bis KB
25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, ingevoegd door het KB van 4 juli
2004 houdende de wijziging van de werkloosheidsreglementering ten aanzien van de volledig werk-
lozen die actief moeten zoeken naar werk (BS 9 juli 2004) en door het MB 5 juli 2004 tot regeling van
de wijze van berekening van de werkloosheidsduur van bepaalde werklozen en tot vaststelling aan
de modellijst van acties bedoeld in artikel 59quater, §5, 2e lid en 59quinquies, §5, 2e lid van het KB
van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering (BS 9 juli 2004).
(98) Het geheel van maatregelen getroffen in het kader van het Generatiepact ter bevordering van
het ‘actief ouder worden’, zoals de werkhervattingstoeslag voor 50-plussers, de vermindering van
werkgeversbijdragen voor werknemers boven de 45 jaar, een stimulering van het recht op outplace-
ment voor oudere werknemers, de verhoging van de leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden inzake
brugpensioen etc. [zie o.m.: Kenniscentrum SD WORX (ed.), Werken met het generatiepact, Ant-
werpen, Standaard Uitgeverij, p. 71 e.v. en 93 e.v., 2006].
(99) Het ‘Activa-plan’ ingevoerd door het KB van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerk-
stelling van langdurig werkzoekenden, BS 12 januari 2002.
(100) Zie: Kenniscentrum SD WORX (ed.), Werken met het generatiepact, Antwerpen, Standaard
Uitgeverij, 215 p., 2006.
(101) Optrekken van de activiteitsgraad naar 70%.
(102) In het Verenigd Koninkrijk heeft de langstlevende echtgenoot van 45 jaar, ongeacht of er al dan niet
kinderen ten laste zijn geweest tijdens het huwelijk, recht op een tijdelijke nabestaandenuitkering
gedurende 52 weken vanaf het overlijden van de echtgenoot (Welfare Reform and Pensions Act 1999).
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lijksmodel, in principe levenslang werd toegekend (‘win for life’) (103), wordt het
recht op een onderhoudsuitkering actueel beperkt tot een termijn gelijk aan de
duur van het huwelijk (104). Deze termijn betreft een bovengrens: de rechter kan
een kortere termijn bepalen. Bij het vaststellen van de termijn kan de rechter reke-
ning houden met de economische keuzes die de partijen maakten tijdens het samen-
leven (men denke hierbij in het bijzonder aan de echtgenoot die zich wijdde aan het
huishouden en de opvoeding van de kinderen) (105).

Luidens de parlementaire voorbereidingen van de echtscheidingswet van 2007 is de
beperking in tijd van de onderhoudsuitkering na echtscheiding een logisch gevolg
van de gewijzigde grondslag van de uitkering, waarbij het schuldcriterium (in geval
van een indemnitaire uitkering) vervangen werd door het behoeftecriterium (in
geval van een alimentaire uitkering). De tijdsbeperking zou de tegenhanger vormen
van het verruimd basisrecht op uitkering voor elke behoeftige echtgenoot, ongeacht
diens schuld aan de echtscheiding. Om misbruiken te vermijden die zouden voort-
vloeien uit het gegeven dat de uitkering voortaan onafhankelijk van elke fout kan
worden toegekend, werd het recht op uitkering beperkt in de tijd (106).

Een volgens ons aanvaardbaardere en overtuigendere drijfveer voor het invoeren
van een tijdsbeperking op de onderhoudsuitkering na echtscheiding, wordt tijdens
de parlementaire werkzaamheden verwoord door mevrouw Lahaye-Battheu, in de
toelichting bij een door haar ingediend amendement. Zij stelt dat het opnemen van
een concrete maximumtermijn bijdraagt tot het bewustwordingsproces in de maat-
schappij dat een onderhoudsuitkering geen automatisch verworven recht is bij een

(103) Overeenkomstig de rechtspraak van het Hof van Cassatie was het weliswaar toegelaten de uit-
kering na echtscheiding in tijd te beperken, indien de uitkeringsgerechtigde, rekening houdende met
diens inkomsten en mogelijkheden, na afloop van de desbetreffende termijn werd geacht in staat te
zijn in zijn bestaan te voorzien op een gelijkwaardige wijze als tijdens het samenleven (zie: Cass. 15
maart 1991, www.juridat.be). De meeste rechtspraak paste slechts in uitzonderlijke omstandigheden
een beperking in tijd in (Casman, H., Nieuw echtscheidingsrecht. Toelichting voor de notariële prak-
tijk, Notarieel en Fiscaal Maandblad, nr. 10, p. 284, 2007). Bovendien kon de rechtbank de uitke-
ring verminderen of opheffen indien de toestand van de uitkeringsgerechtigde of uitkeringsplichtige
echtgenoot een ingrijpende wijziging had ondergaan (ingevolge omstandigheden onafhankelijk van zijn
wil), waardoor het bedrag van de uitkering niet meer verantwoord was (oud art. 301, §3, 2e en 3e lid BW).
(104) Voor het bepalen van de maximumtermijn, m.n. de duurtijd van het huwelijk, rekent men
vanaf de dag van de huwelijkssluiting tot aan de dag waarop het huwelijk in de persoonlijke verhou-
dingen tussen de echtgenoten is ontbonden, d.i. de dag waarop het echtscheidingsvonnis of -arrest
in kracht van gewijsde treedt. De duur van de feitelijke scheiding en de echtscheidingsprocedure
wordt bijgevolg meegerekend. De duur van de voorhuwelijkse samenleving wordt daarentegen niet
meegerekend. Dit was anders in het oorspronkelijke wetsontwerp, waar de rechter, gezien het stij-
gend aantal koppels dat ongehuwd samenleeft alvorens in het huwelijk te treden en gezien de – eco-
nomische – doelstelling van de onderhoudsuitkering, wel rekening kon houden met de duur van de
voorhuwelijkse samenleving (‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p.
18, 38 en 39; ‘Verslag Subcommissie Kamer’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/007, p. 12 en 28).
(105) ‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p. 11.
(106) ‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p. 10 en 18.
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echtscheiding. Het beperken van de onderhoudsuitkering in tijd moet de echtgeno-
ten aansporen om actief economische zelfstandigheid te verwerven. Bovendien
moet dit toekomstige echtgenoten ertoe aanzetten hiermee rekening te houden bij
de organisatie van hun huwelijksleven (107). Deze invulling vinden we tevens terug
in de eerste rechtspraak m.b.t. de nieuwe echtscheidingswet van 2007, waarin
wordt gesteld dat de actuele onderhoudsuitkering dient te worden beschouwd als
een overgangsmaatregel teneinde de behoeftige echtgenoot in staat te stellen terug
te evolueren naar economische zelfstandigheid (108). Om de uitkeringsgerechtigde
hiertoe te stimuleren, kan bovendien een jaarlijks of maandelijks degressief bedrag
worden toegekend (109).

De beperking in tijd van het recht op een onderhoudsuitkering na echtscheiding
sluit bovendien aan bij sociologisch onderzoek dat heeft aangetoond dat de econo-
mische terugval na echtscheiding doorgaans een tijdelijke terugval is, te situeren in
de eerste jaren na de echtscheiding (110). Beschermingsmaatregelen moeten dan
ook niet levenslang duren, daar zij het risico inhouden dat de gerechtigde afhanke-
lijk wordt gemaakt van de uitkering. Zij moeten daarentegen een tijdelijke onder-
steuning bieden om de periode van economische moeilijkheden na echtscheiding te over-
bruggen en de gewezen echtgenoot toe te laten zijn leven opnieuw in te richten (111).

Nochtans was en is niet iedereen voorstander van een wettelijk verplichte beperking
in tijd van de onderhoudsuitkering na echtscheiding (112). Het voornaamste tegen-
argument was dat een wettelijk vastgelegde limiet niet in elk concreet geval 

(107) Amendement nr. 29 van mevrouw Lahaye-Battheu, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/002, p. 25.
(108) Rb. Tongeren 11 december 2007, AR 07/1452/A, onuitg.; Rb. Hasselt 17 juni 2008, AR
07/2172/A, onuitg. Zie ook: Swennen, F., De Echtscheidingswet 2007 in een notendop, Notariaat, nr.
9, p. 4, 2007: ‘De rechter zal doorgaans een onderhoudsuitkering opleggen voor een bepaalde termijn,
waarna de onderhoudsgerechtigde economisch zelfredzaam moet kunnen worden, bv. na bijscholing’.
(109) Art. 301, §3, 2e lid, in fine BW. Zie ook: Swennen, F., De Echtscheidingswet 2007 in een
notendop, Notariaat, nr. 9, p. 4, 2007.
(110) Jansen, M., De financiële gevolgen van relatiebreuken: terugval en herstel bij mannen en vrou-
wen, in: Cuypers, D., Mortelmans, D. en Torfs, N. (eds.), Is echtscheiding werkelijk win for life?,
Brugge, die Keure, pp. 39-67, 2008.
(111) Mortelmans, D., Swennen F. en Alofs, E., De echtscheiding en haar gevolgen: een vervlochten
evolutie van recht en samenleving in: Cuypers, D., Mortelmans, D. en Torfs, N. (eds.), Is echtschei-
ding werkelijk win for life?, Brugge, die Keure, p. 33, 2008.
(112) Zie amendement nr. 19 van de heer Verherstraeten, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/002,
p. 16 (‘De uitkering wordt toegekend voor een bepaalde duur of tot het overlijden van een van beide
echtgenoten’); amendement nr. 51 van mevrouw Marghem, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-
2341/003, p. 8 (‘De rechter bepaalt de looptijd van de uitkering tot onderhoud die ofwel voor een
beperkte periode ofwel levenslang verschuldigd zal zijn’); amendement nr. 72 van de heer Wathelet,
Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/004, p. 18 (‘De betaling van de uitkering tot onderhoud zou in
bepaalde omstandigheden evenwel probleemloos kunnen worden verlengd tot het overlijden van de
echtgenoot, bijvoorbeeld bij een langdurig huwelijk of een huwelijk tijdens hetwelk een van de echt-
genoten de kinderen heeft opgevoed en daar een deel of zelfs zijn hele beroepsleven aan heeft
besteed, enzovoort. De rechter zal elke situatie beoordelen.’); ‘Verslag Subcommissie Kamer’, Parl.
St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/007, p. 36.
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een evenwichtige oplossing zou bieden. De duur van het huwelijk zou slechts rich-
tinggevend, doch geen dwingend criterium mogen zijn (113). De vraag rijst of er
wel voldoende aandacht ging naar de echtgenoot die minder sterk is, minder onaf-
hankelijk, minder zelfredzaam (zie infra).

Gelijkaardig aan de uitkering tot levensonderhoud die (vóór de echtscheidingsher-
vorming van 2007) in principe levenslang werd toegekend, kent ook de huidige
regeling inzake het overlevingspensioen geen beperking in de tijd. Het ‘adult wor-
ker model’ en de algemeen aanvaarde principes van de actieve welvaartsstaat ener-
zijds en de gewijzigde opvattingen inzake het huwelijksconcept – van een levens-
lang huwelijksmodel waarbij socialezekerheidsvoorziening centraal staat naar een
samenlevingsmodel waar verschillende relaties/huwelijken elkaar tijdens de levens-
loop kunnen opvolgen – anderzijds, liggen aan de grondslag van de beperking (in
tijd) van de sociale verantwoordelijkheden tussen gewezen partners en zijn o.i.
transponeerbaar naar de regeling inzake het overlevingspensioen. Ook m.b.t. deze
regeling rijst de vraag immers of de in principe levenslange toekenning van het over-
levingspensioen nog overeenstemt met de actuele maatschappelijke en economi-
sche context en het huidige huwelijksmodel.

Het principe van beperking in duur van compenserende uitkeringen vinden we
terug in het hoger door ons geschetste voorstel van nabestaandenregeling. Dit voor-
stel omvat twee uitkeringen (de vergoeding voor de materiële kost van kinderen
hierbij niet meegerekend): de nabestaandenuitkering die ertoe strekt het weggeval-
len inkomen, dan wel de weggevallen zorg te compenseren om naar eigen inzicht
zorg en arbeid te kunnen combineren, enerzijds, en de aanpassingsvergoeding om
de transitie van zorg naar arbeid te ondersteunen en de (tijdens de periode van
zorg) opgelopen achterstand in te halen, anderzijds. Beide uitkeringen zijn van tijde-
lijke aard: de eerste is slechts verschuldigd zolang de kinderen fulltime zorg verei-
sen; de tweede geldt slechts voor een te bepalen overgangsperiode.

5.5.2. Concrete duur
Naast de onenigheid over het principe zelf van een beperking in tijd van de onder-
houdsuitkering, bestond er tijdens de parlementaire voorbereiding van de echtschei-
dingwet van 2007 evenmin eensgezindheid, bij de voorstanders van de beperking,
over de concrete invulling ervan (114). Hoewel de keuze van een termijn, volgens
de wetgever, steeds min of meer willekeurig is, leek het hem niettemin billijk de

(113) ‘Verslag Subcommissie Kamer’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/007, p. 133, 147. Zie ook
H. Casman die stelt dat de beperking in tijd onvermijdelijk iets arbitrairs heeft, vooral omdat ze geen
nuancering of afwijkingen kent (in: Casman, H., Nieuw echtscheidingsrecht. Toelichting voor de
notariële praktijk, Notarieel en Fiscaal Maandblad, nr. 10, p. 284, 2007).
(114) Zie ook: Swennen, F., Het nieuwe echtscheidingsrecht en de CEFL-beginselen inzake echt-
scheiding en alimentatie tussen gewezen echtgenoten, in: UCERF (ed.), Algemene ontwikkelingen
in het familierecht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2007, p. 55, die weliswaar voorstander is van een
beperking in tijd van de uitkering na echtscheiding, maar het verkieselijker vindt deze bevoegheid
toe te kennen aan de rechter die in concreto de duurtijd zal bepalen, om zo onbillijke resultaten te
vermijden.
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maximumtermijn vast te stellen op de duur van het huwelijk. Hierdoor zou rekening
gehouden worden met de leeftijd van de partijen en met de opofferingen tijdens het
huwelijk, gedaan ter investering in het samenleven en huishouden: voor een behoef-
tige echtgenoot van gevorderde leeftijd die een loopbaan heeft laten schieten is het
immers veel moeilijker om na een langdurig huwelijk de maatschappelijke draad
weer op te nemen (en zijn de financiële gevolgen dus groter) dan voor een jonge
persoon waarvoor de herinschakeling, na een kortstondig huwelijk, op de arbeids-
markt makkelijker realiseerbaar is. De eerst genoemde verdient volgens de wetgever
dan ook een beter lot (in de zin van een langere uitkering) dan de laatstgenoemde
(115). Deze redenering kan o.i. slechts gevolgd worden, indien er uit het ‘kortstondige’
huwelijk geen kinderen geboren zijn. Wij verklaren ons nader en trekken hierbij de ver-
gelijking met de Nederlandse regeling.

Ook in Nederland is (het recht op) alimentatie na echtscheiding beperkt in tijd: de
uitkering kan worden toegekend voor een maximumtermijn van 12 jaar, tenzij het
huwelijk niet langer dan 5 jaar heeft geduurd en er uit het huwelijk geen kinderen
geboren zijn, in welke hypothese de maximumduur van de uitkering wordt ingekort
tot de duur van het huwelijk (116). Deze maximumtermijn van 12 jaar gaat uit van
de minst gunstige positie dat een kind (verwekt tijdens het huwelijk) wordt geboren
na de echtscheiding en laat de onderhoudsgerechtigde ex-echtgenoot toe om voor
het kind te zorgen tot dit onafhankelijk is, om vervolgens de nodige stappen te
ondernemen zelf voor zijn eigen onderhoud in te staan (117).

In tegenstelling tot de Nederlandse alimentatieregeling voorziet de Belgische echt-
scheidingswet van 2007 niet noodzakelijk in een overbrugging (door middel van
een onderhoudsuitkering) van de periode waarin de uit het huwelijk geboren kinde-
ren (fulltime) zorg behoeven. Neem bijvoorbeeld de hypothese dat het huwelijk
weliswaar van korte duur was (bv. drie jaar), doch hieruit twee kinderen zijn gebo-
ren. Overeenkomstig de Nederlandse regeling betreft de duur van de uitkering,
ondanks het korte huwelijk en in het belang van de kinderen, maximaal 12 jaar
(m.n. tot het jongste kind wordt geacht niet meer (fulltime) zorgbehoevend te zijn).
Overeenkomstig de Belgische regeling daarentegen betreft de maximale duur van de
uitkering slechts 3 jaar, ongeacht het gegeven dat de kinderen op dat ogenblik tus-
sen de drie en zes jaar oud zijn en een van hen of zelfs beide nog (fulltime) zorgbe-
hoevend zijn, hetgeen de combinatie van zorg en arbeid kan belemmeren (118).

(115) ‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p. 10 en 18; ‘Verslag Sub-
commissie Kamer’, Parl. St. Kamer 2005-06, 51-2341/007, p. 12 en 28; Hand. Kamer, CRIV 51 PLEN
265 (14/2/2007), p. 62.
(116) Art. 157, 3e, 4e en 6e lid Ned. BW (boek 1, titel 9).
(117) Boele-Woelki, K., Cherednychenko, O. en Coenraad, L., Dutch Report concerning the CEFL
Questionnaire on Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses,
http://www.law.uu.nl/priv/cefl, p. 31.
(118) Deze kritiek werd reeds geuit tijdens de parlementaire voorbereiding van de echtscheidings-
wet van 2007 (‘Verslag Commissie Senaat’, Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2068/4, p. 26).
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Weliswaar laat de echtscheidingswet van 2007 toe om de duur van de uitkering, bij
het verstrijken van de maximale termijn, wegens uitzonderlijke omstandigheden te
verlengen (zie infra). De onderhoudsgerechtigde echtgenoot moet hierbij aantonen
dat hij om redenen onafhankelijk van zijn wil nog steeds in staat van behoefte ver-
keert. Deze uitzonderlijke verlenging kan een gedeeltelijke oplossing bieden voor
de hogervermelde hypothese van een uit de echt gescheiden moeder (na een eerder
kortstondig huwelijk) die de last draagt van jonge kinderen. In deze hypothese van
uitzonderlijke verlenging is de omvang van de onderhoudsuitkering echter beperkt
tot hetgeen noodzakelijk is om de staat van behoefte te dekken, hetgeen kan leiden
tot onbillijke situaties (119).

De echtscheidingswet van 2007 wordt dan ook, mede om die reden, sterk bekriti-
seerd. De wetgever zou verkeerdelijk zijn uitgegaan van de economische zelfred-
zaamheid van alle echtgenoten (120) en te weinig oog hebben gehad voor de
sociaaleconomische functie die het huwelijk voor velen – in het bijzonder vrouwen
met jonge kinderen – nog vervult (121). Maatregelen ter versterking van de econo-
mische zelfredzaamheid van ex-echtgenoten waren passend geweest (122) (123).

In de door ons voorgestelde nabestaandenregeling wordt rekening gehouden met
voormelde kritiek in de mate dat het recht op een nabestaandenuitkering, die de
combinatie van zorg en arbeid moet mogelijk maken, gekoppeld is aan de aanwezi-

(119) Zie ook: Swennen, F., De Echtscheidingswet 2007 in een notendop, Notariaat, nr. 9, p. 5,
2007; ‘Verslag Commissie Senaat’, Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2068/4, p. 73.
(120) Casman, H., Nieuw echtscheidingsrecht. Toelichting voor de notariële praktijk, Notarieel en
Fiscaal Maandblad, nr. 10, p. 285, 2007. Zie o.m.: ‘Verslag Subcommissie Kamer’, Parl. St. Kamer
2005-06, 51-2341/007, p. 69; ‘Verslag Commissie Senaat’, Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2068/4, p.
33; Hand. Senaat 2006-07, nr. 3-210 (22 maart 2007), p. 56 en 70.
(121) Swennen, F., Het nieuwe echtscheidingsrecht en de CEFL-beginselen inzake echtscheiding en
alimentatie tussen gewezen echtgenoten, in: UCERF (ed.), Algemene ontwikkelingen in het familie-
recht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, 2007, p. 48; Swennen, F. en Aps, F., De echtscheidingswet 2007,
Rechtskundig Weekblad, nr. 14, p. 555, 2007-08; Casman, H., Nieuw echtscheidingsrecht. Toelich-
ting voor de notariële praktijk, Notarieel en Fiscaal Maandblad, nr. 10, p. 285, 2007; Renchon, J.-L.,
La nouvelle réforme (précipitée) du droit belge du divorce: le ‘droit au divorce’, Revue trimestrielle
de droit familial, nr. 4, p. 927 e.v., 934 e.v., 1059 e.v., 2007. Zie ook de kritiek geuit tijdens de uit-
eenzettingen van de vertegenwoordigsters van de vrouwenorganisaties, ‘Verslag Commissie Senaat’,
Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-2068/4, p. 5 e.v.; Hand. Senaat 2006-07, nr. 3-210 (22 maart 2007), p.
56 en 70.
(122) Denken we hierbij o.m. aan: a) de wegwerking van de vrouwonvriendelijke aspecten van de
arbeidsmarkt (loonongelijkheid, overconcentratie van vrouwen in lagere functies en minder gunstige
statuten zoals deeltijdse arbeid en arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur; b) uitbreiding van de
betaalbare kinderopvangmogelijkheden voor niet-schoolgaande kinderen en buitenschoolse opvang
voor schoolgaande kinderen, c) hervorming van het socialezekerheidsstelsel dat nog steeds met afge-
leide rechten (verbonden aan het huwelijksstatuut) werkt en dus afhankelijkheid in de hand werkt.
(123) Casman, H., Nieuw echtscheidingsrecht. Toelichting voor de notariële praktijk, Notarieel en
Fiscaal Maandblad, nr. 10, p. 285, 2007; ‘Verslag Commissie Senaat’, Parl. St. Senaat 2006-07, nr. 3-
2068/4, p. 5 e.v.; Hand. Kamer 2006-07, CRIV 51 Plen 265 (14 februari 2007), pp. 54-55.

716

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2009

ALOFS-NED.qxp  19-5-2010  13:07  Pagina 716



ge kinderlast (en dit ongeacht de duur van het huwelijk). Bovendien wordt niet uit-
gegaan van de onmiddellijke zelfredzaamheid van de zorgouder na het wegvallen of
verminderen van de zorg. Deze zelfredzaamheid kan daarentegen geleidelijk terug
opgebouwd worden. Tijdens deze transitieperiode (die in tijd beperkt is) en tot de
(re)integratie op de arbeidsmarkt gerealiseerd is, kan de zorgouder beroep doen op
een aanpassingsvergoeding die hem moet toelaten zich actief te heroriënteren op de
arbeidsmarkt.

5.5.3. Tempering van de beperking in tijd in geval van uitzonderlijke omstandigheden
Overeenkomstig de nieuwe echtscheidingswet van 2007 kan de rechter, in geval
van buitengewone omstandigheden, afwijken van de principiële maximumduur van
de uitkering na echtscheiding (gelijk aan de duur van het huwelijk) en de termijn
verlengen.
Om recht te hebben op een verlenging van de wettelijke duur, moet de uitkerings-
gerechtigde aantonen dat hij bij het verstrijken van de principiële maximumduur,
om redenen onafhankelijk van zijn wil, nog steeds in staat van behoefte verkeert.
Dit impliceert dat de uitkeringsgerechtigde bijvoorbeeld moet aantonen dat hij de
nodige inspanningen leverde om op eigen kracht in zijn behoeften te voorzien, door
beschikbaar te zijn op de arbeidsmarkt en werk te zoeken, door zijn opleiding te
vervolledigen, of nog door zijn rechten op sociale zekerheid te doen gelden (124).
In geval van verlenging van de principiële maximumduur van de uitkering bedraagt
de omvang van de uitkering maximum (en niet meer minstens) het bedrag dat nood-
zakelijk is om de staat van behoefte van de uitkeringsgerechtigde te dekken.

Indien de langstlevende echtgenoot in ons voorstel van nabestaandenregeling er
niet in slaagt, na het wegvallen van de zorg voor de kinderen en na afloop van de
transitieperiode tijdens dewelke een aanpassingsvergoeding werd uitgekeerd, nieu-
we bestaansmiddelen te vinden (uit arbeid, nieuw huwelijk, …), dan wordt hij opge-
vangen in een van de andere sectoren van de sociale zekerheid (werkloosheid,
arbeidsongeschiktheid, recht op maatschappelijke integratie / leefloon, …).

5.6. EINDE VAN COMPENSERENDE UITKERINGEN IN GEVAL VAN NIEUWE RELATIE
Behalve de beëindiging van de uitkering na echtscheiding wegens het verstrijken van
de door de wet opgelegde maximumtermijn of de door de rechter vastgestelde duur
(indien korter) eindigt het recht op alimentatie ook definitief indien de alimentatie-
gerechtigde een nieuwe relatie aangaat waarbinnen in rechte of in feite financiële
solidariteit bestaat (125). Het recht op een uitkering eindigt van rechtswege bij het
aangaan van een nieuw huwelijk of een nieuwe wettelijke samenwoning. Gaat de

(124) ‘Memorie van toelichting’, Parl. St. Kamer 2005-06, nr. 51-2341/001, p. 11 en 19.
(125) Art. 301, §10, 2e en 3e lid BW.
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alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot een nieuwe feitelijke samenlevingsrelatie aan,
dan kan het recht op uitkering na echtscheiding beëindigd worden op vraag van de
alimentatieplichtige gewezen echtgenoot.
De beëindiging van rechtswege van de onderhoudsuitkering na echtscheiding in
geval van nieuw huwelijk is logisch, daar de nieuwe echtgenoot bij voorrang gehou-
den is in het onderhoud van de hertrouwde echtgenoot te voorzien (conform de op
hem rustende onderhoudsplicht van art. 213 BW).
Minder evident is daarentegen de automatische stopzetting van de uitkering bij het
aangaan van een wettelijke samenwoning door de onderhoudsgerechtigde ex-echt-
genoot. Tussen wettelijk samenwonenden bestaat immers enkel een plicht tot bij-
drage in de lasten van het samenwonen (conform art. 1477, §3 BW), doch geen
onderhoudsplicht (126). Bovendien kan de wettelijk samenwonende partner een
verwant zijn (bijvoorbeeld een behoeftige moeder). De wettelijke samenwoning had
dan ook eerder gelijkgesteld moeten worden met de feitelijke samenwoning voor wat
betreft de gevolgen voor een eerder toegewezen uitkering na echtscheiding, zodat de
rechter ook in deze hypothese over een appreciatiebevoegdheid zou beschikken om uit
te maken of er in concreto sprake is van een financiële solidariteit (127).

Conform deze visie voorziet ook de huidige regeling inzake het overlevingspensioen
in een (tijdelijke) stopzetting van het overlevingspensioen in het geval de overleven-
de echtgenoot een nieuw huwelijk aangaat.

Het door ons voorgestelde model van nabestaandenregeling wijkt hier niet van af in
de mate dat beide uitkeringen beëindigd worden van zodra de overlevende ouder
hertrouwt. Een nieuwe echtgenoot kan immers enerzijds de combinatie zorg en
arbeid vergemakkelijken en anderzijds de overgangsperiode van de langstlevende
ouder van zorg naar arbeid ondersteunen (o.m. door een financiële inbreng in het
gezin) (128).

5.7. DEELCONCLUSIE
De eigen verantwoordelijkheid van de (ex-)echtgenoten voor hun levensonderhoud
wordt in het nieuwe echtscheidings- en alimentatierecht sterker benadrukt. Uit de
hiervoor besproken kenmerken van de onderhoudsuitkering na echtscheiding, zoals
deze geconcipieerd is sinds de echtscheidingshervorming van 2007, blijkt duidelijk

(126) Zie hieromtrent: Alofs, E., De uitbreiding van de schadeloosstelling overeenkomstig de resp.
regelingen inzake arbeidsongevallen, beroepsziekten en het asbestfonds voor wettelijk samenwonen-
de partners, Notarieel en Fiscaal Maandblad, pp. 311-327, 2009.
(127) Zie ook: Swennen, F., Het nieuwe echtscheidingsrecht en de CEFL-beginselen inzake echt-
scheiding en alimentatie tussen gewezen echtgenoten, in UCERF (ed.), Algemene ontwikkelingen in
het familierecht, Nijmegen, Ars Aequi Libri, p. 56, 2007; Swennen, F., De Echtscheidingswet 2007 in
een notendop, Notariaat, nr. 9, p. 5, 2007.
(128) Overeenkomstig artikel 221 BW dienen beide echtgenoten immers naar vermogen bij te dra-
gen in de lasten van het huwelijk, dewelke alle kosten van het echtverenigings- en gezinsleven
omvatten en waarin bijgevolg zowel de kosten voor het persoonlijk onderhoud van de echtgenoten
als de kosten voor het onderhoud en de opvoeding van de al dan niet gemeenschappelijke kinderen
(die deel uitmaken van het gezin) begrepen zijn.
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dat de uitkering, in de vorm van een vervangingsinkomen en als overgangsmaatre-
gel, de behoeftige gewezen echtgenoot in staat moet stellen om op termijn terug
zelf in zijn onderhoud te voorzien. Dit blijkt meer bepaald uit de alimentaire functie
van de uitkering en de daaraan gerelateerde behoeftigheidsvereiste en de in tijd
beperkte duur van de uitkering. Bovendien werd in de voorbereidende werkzaam-
heden van de echtscheidingswet van 2007 meermaals expliciet verwezen naar de
reactiverende functie van de uitkering na echtscheiding.

Indien privaatrechtelijke compensatiemechanismes voor het verlies van kostwin-
ner/echtgenoot, zoals de hiervoor geanalyseerde alimentatieregeling na echtschei-
ding, de vorm aannemen van een tijdelijk vervangingsinkomen met reactiverende
functie, rijst de vraag naar de houdbaarheid van de regeling inzake het overlevings-
pensioen, als publiekrechtelijk compensatiemechanisme, in zijn huidige vorm. Zoals
we hebben aangetoond zijn de grondslagen en principes waarop de hervorming van
het echtscheidings- en alimentatierecht is gefundeerd (zij het mits enige correcties),
in grote mate transponeerbaar naar een voorgestelde hervorming van het overle-
vingspensioen.

6. SLOTCONCLUSIE

Nieuwe tijden vragen om nieuwe zekerheden. De postindustriële samenleving van
vandaag dwingt om de tussenkomsten van ons socialezekerheidsstelsel te heroriën-
teren van ‘oude’ naar ‘nieuwe’ sociale risico’s. Zo ondergraaft de opkomst van het
‘adult worker model’ de legitimiteit van kostwinners vervangende uitkeringen na
overlijden of na echtscheiding. Het Belgische alimentatierecht dat in 2007 ingrij-
pend werd hervormd, heeft de individuele economische zelfredzaamheid van dit
‘adult worker model’ duidelijk als impliciet uitgangspunt genomen door de onder-
houdsuitkering na echtscheiding te koppelen aan de behoeftigheidsvereiste en de
uitkering te beperken in de tijd. Het overlevingspensioen dat binnen onze sociale
zekerheid een gelijkaardig risico dekt, werd tot op heden echter nog niet fundamen-
teel hervormd.

Ook hier bestaan nochtans mogelijkheden om de dekking te laten aansluiten bij
enkele nieuwe sociale risico’s. Zo kan een tijdelijke nabestaandenuitkering die gecu-
muleerd kan worden met een arbeidsinkomen en gekoppeld is aan de leeftijd (i.e.
zorgbehoefte) van de kinderen, o.i. een oplossing bieden voor de achterblijvende
partner die arbeid en zorg wil blijven combineren. Het transitierisico – de overgang
van zorg naar een levensonderhoud verschaffende arbeidsdeelname – kan dan weer
gecounterd worden door de toekenning van een (opnieuw tijdelijke) aanpassings-
vergoeding in een daaropvolgende fase. De reactiverende functie die de onder-
houdsuitkering gekregen heeft in het hervormde echtscheidings- en alimentatie-
recht vormt bij dit laatste een bron van inspiratie. Zo zou men de degressiviteit
voorzien door artikel 301, §3, tweede lid, in fine BW, kunnen overnemen. Nieuwe
zekerheden veronderstellen immers ook een aangepast instrumentarium. De nieuwe
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sociale risico’s laten zich veelal definiëren als uitdagingen in plaats van als bedreigin-
gen en vereisen daarom niet zozeer een beschermende uitkering, dan wel een (tijde-
lijke) ondersteunende investering.

Kan het hervormde alimentatierecht (na echtscheiding) wat het transitierisico
betreft, als inspiratiebron werken, dan moet anderzijds vastgesteld worden dat het
combinatierisico er nog onvoldoende verdisconteerd werd. Het veronderstellen van
de mogelijkheid van een snelle reïntegratie op de arbeidsmarkt van beide partners
na een kortdurend huwelijk (waaruit mogelijk kinderen zijn geboren), gaat immers
voorbij aan de tijdens het huwelijk aangegane inkomens- en taakverdeling in leefver-
band, en de noodzaak om deze ook na het huwelijk – in het belang van de kinderen
– te kunnen verderzetten. De theorie van de nieuwe sociale risico’s biedt dus ook
hier inzichten tot verbetering.

____________
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DE NEDERLANDSE LEVENSLOOPREGELING:
ERVARINGEN EN LESSEN

DOOR KEES GOUDSWAARD*

Hoogleraar economie en bijzonder hoogleraar sociale zekerheid, Universiteit Leiden

1. INLEIDING

Het thema ‘levensloop’ stond rond de eeuwwisseling sterk in de aandacht in het
maatschappelijke en wetenschappelijke debat in Nederland (1). Dat ontwikkelingen
in de levensloop van mensen betekenis hebben voor het sociaal beleid, is op zich-
zelf natuurlijk niet nieuw. Maar het inzicht groeide dat er steeds meer variatie komt
in levenslopen en dat mensen knelpunten ondervinden bij de keuzes die zij maken
bij de vormgeving van hun levensloop. Zo lijkt het er op dat arbeid en inkomen dik-
wijls niet optimaal gespreid zijn over het leven. En bij transities en combinaties van
activiteiten treden nogal eens belemmeringen op. Dat geldt in het bijzonder voor de
activiteiten arbeid, zorg en scholing. In dat verband is er ook een duidelijke relatie
met het debat over de zogeheten nieuwe sociale risico’s, waaronder inkomens-
verlies als gevolg van zorg en scholing wordt gerekend (2). Uiteindelijk werd beslo-
ten om een spaarfaciliteit in te richten die ruimte zou moeten bieden aan activitei-
ten als zorgen en leren, zonder dat dit direct leidt tot uitsluiting op de arbeidsmarkt
of een scherpe terugval in inkomen. Dat was in essentie de doelstelling achter de
per 1 januari 2006 geïntroduceerde levensloopregeling. Inmiddels functioneert deze
regeling al enige jaren, zodat bezien kan worden wat de ervaringen tot nu toe zijn
en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden. Belangrijk punt daarbij is dat de
deelname aan de levensloopregeling tot dusverre tegenvalt.

* Dit artikel is een uitwerking van een lezing tijdens de Studiedag van de Vrije Universiteit Brussel, 27
maart 2009.
(1) Zie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Verkenning Levensloop. Beleidsopties
voor leren, werken, zorgen en wonen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag,
2002 en Goudswaard, K.P. en Riemens, T.D., Levensloopbeleid: hype of noodzaak?, Economisch Sta-
tistische Berichten, 26 februari, pp. 3-6, 2004.
(2) Hoop, R. en Alofs, E., De houdbaarheid van compenserende uitkeringen in geval van verlies van
kostwinner door overlijden (overlevingspensioen) en na echtscheiding (recht op alimentatie) in het
‘adult worker model’: incorporatie van nieuwe sociale risico’s, Belgisch Tijdschrift voor Sociale
Zekerheid, dit nummer, pp. 683-725, 2009.
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In dit artikel zullen de ervaringen met de levensloopregeling worden geanalyseerd.
In hoofdstuk 2 worden eerst enkele achtergronden en overwegingen bij de totstand-
koming van de regeling geschetst. Hoofdstuk 3 beschrijft de verschillende onderde-
len van de regeling. In hoofdstuk 4 worden diverse kanttekeningen bij de vormge-
ving en het functioneren van de regeling geplaatst. Daarbij komen ook verklaringen
voor de lage deelname aan de orde. In hoofdstuk 5 worden diverse beleidsopties
besproken om te komen tot een beter functionerende regeling. Ten slotte volgen in
hoofdstuk 6 enkele conclusies.

2. ACHTERGRONDEN EN OVERWEGINGEN

2.1. KNELPUNTEN
Het decennia geleden dominante patroon van leren, werken (voor mannen) of zor-
gen (voor vrouwen) gevolgd door pensioen (vooral voor mannen), heeft inmiddels
plaatsgemaakt voor een diversiteit aan levenslopen. Mensen willen vaker activiteiten
of posities combineren en een overstap kunnen maken naar andere posities, bijvoor-
beeld van leren naar werken, van zorgen naar werken of van werknemerschap naar
ondernemerschap. Uiteenlopende ontwikkelingen dragen daartoe bij, zoals de toe-
genomen arbeidsdeelname van vrouwen en brede maatschappelijke trends als indi-
vidualisering en de ontwikkeling naar een kenniseconomie.

Ten aanzien van transities en combinaties treden echter dikwijls belemmeringen op
die de keuzemogelijkheden beperken. In het bijzonder in de middenfase van het
leven zijn er knelpunten met betrekking tot de beschikbare tijd. Deze levensfase is
voor de meeste mensen een fase met gezinsverantwoordelijkheid. Zij willen of moe-
ten zorg en opvoeding veelal combineren met het verrichten van betaalde arbeid –
het maken van carrière is in deze fase cruciaal – dan wel scholing. In dat verband
wordt wel gesproken van ‘combinatiestress’. Ook voor personen met een andere
huishoudpositie geldt dat zij in de middenfase behalve het verrichten van betaalde
arbeid vaak verplichtingen hebben in de sfeer van zorg (mantelzorg) en onderwijs.
Vooral tussen het 20e en 50e jaar ervaren mensen tijd in toenemende mate als een
schaars goed, zo blijkt uit diverse onderzoeken (3).

Voor veel mensen zijn er ook knelpunten ten aanzien van onderhoud en ontwikke-
ling van menselijk kapitaal. De scholing van bepaalde groepen werknemers (met
name ouderen en laag opgeleiden, onder wie veel allochtonen) en die van niet-wer-
kenden blijft achter. Dit draagt bij aan versnelde veroudering van kennis en vaardig-
heden en vervroegde afschrijving van het menselijk kapitaal. Met het oog op de ver-
grijzing en de ambities met betrekking tot de kenniseconomie zijn meer aandacht
voor en ondersteuning van onderwijs en een leven lang leren dringend vereist.

(3) Zie Bovenberg, A.L., Balancing work and family life during the life course, De Economist/Nether-
lands Economic Review, Vol. 153, nr. 4, pp. 399-423, 2005.
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Niet alleen de spreiding van arbeid en andere activiteiten over de levensloop lijkt
vaak niet optimaal, ook het inkomen kan onevenwichtig in de tijd verdeeld zijn. Met
name in de middenfase treden aanzienlijke verschillen op tussen huishoudens. Het
besteedbaar inkomen van huishoudens met kinderen loopt meestal na de gezinsvor-
ming flink terug. Dit zogeheten gezins- of kinderdal wordt veroorzaakt door vermin-
derde arbeidsparticipatie vanwege zorgtaken in combinatie met hogere uitgaven
aan kinderen. Als het gezin na verloop van tijd kleiner wordt, en de partner weer
(meer) gaat werken, neemt het inkomen weer toe, de uitgaven nemen dan vaak
juist weer af. In internationaal perspectief bezien is het verschil in koopkracht tus-
sen paren met en zonder kinderen in Nederland tamelijk hoog.

De vraag kwam op of de bestaande regelingen voor de financiering van verlof en
loopbaanonderbreking inkomensfluctuaties bij een tijdelijke vermindering of onder-
breking van de arbeidsdeelname in voldoende mate konden opvangen (4). In dit
verband wordt vaak gesproken van de nieuwe sociale risico’s. Inkomensderving
wegens zorg- of scholingsactiviteiten zouden volgens velen een plaats moeten krij-
gen in het stelsel van sociale zekerheid. Door een evenwichtiger spreiding van tijd
en middelen over de levensloop zouden mensen gestimuleerd moeten worden om
meer te investeren in hun menselijk kapitaal en, via zorg voor kinderen en ouderen,
voor de kwaliteit van verschillende generaties.

2.2. WAT VOOR FACILITEIT?
In het debat over de vormgeving van een levensloopfaciliteit speelden enkele
belangrijke vragen.

In de eerste plaats gaat het om de vraag of voor het opvangen van nieuwe sociale
risico’s een verzekering of een spaarfaciliteit op zijn plaats is. Er zijn verschillende
pleidooien geweest voor een collectieve dekking van nieuwe sociale risico’s door
middel van een verzekering. Dat geldt in het bijzonder voor het zorgrisico (5).
Belangrijkste argumenten daarvoor zijn de collectieve verantwoordelijkheid voor dit
risico, het maatschappelijke belang en de ongelijke verdeling van het risico over de
populatie (waaronder ook het genderaspect). Daar staat tegenover dat nieuwe socia-
le risico’s vaak in belangrijke mate voorzienbaar en beïnvloedbaar zijn (6). Daardoor
zijn deze risico’s moeilijk verzekerbaar. Overmatig gebruik dreigt (‘moral hazard’).
Vanuit dat perspectief ligt een spaarvoorziening meer in de rede. Een spaarfaciliteit
is meer toegesneden op diversiteit en individuele keuzes en houdt de prikkels tot
arbeidsparticipatie in tact. Naarmate de verlofperiode langer duurt, wordt de spaar-

(4) Vóór de levensloopregeling was er al een (geld)verlofspaarregeling. Deelname aan deze regeling
was echter alleen mogelijk als de werkgever een dergelijke regeling had getroffen en dat was vaak
niet het geval.
(5) Koopmans, I., De beheersing en verdeling van het zorgrisico, Amsterdam, Aksant, 2007.
(6) In sommige situaties geldt dat niet, bijvoorbeeld als een kind ziek wordt en onverwachts verzor-
ging nodig heeft.
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pot immers leger (7). Sparen kent echter ook nadelen. Omdat het risico niet wordt
gedeeld, zullen sommigen te veel sparen en anderen te weinig. Het risico kan zich
voordoen als nog te weinig is gespaard, bijvoorbeeld bij het krijgen van een kind op
relatief jonge leeftijd. En ten slotte is er het verdelingsaspect: een spaarvoorziening
is aantrekkelijker en toegankelijker voor hoge dan voor lage-inkomensgroepen. Niet-
temin was van meet af aan duidelijk dat beleidsmakers een spaarvoorziening meer
passend vonden als het gaat om een levensloopfaciliteit, waarbij spreiding in de tijd
belangrijk is (8).

Een tweede vraag was of gekozen zou moeten worden voor een individuele spaar-
faciliteit of voor een (verplichte) collectieve regeling. In het tweede geval zou het
gaan om een regeling die vergelijkbaar was met het arbeidspensioen in de tweede
pijler. Met name de vakbonden hebben gepleit voor een collectieve regeling, uit te
voeren door de pensioenfondsen. Voordeel daarvan is dat het een brede sociale
regeling zou worden en dat de transactiekosten laag zouden kunnen blijven. Het zit-
tende kabinet koos echter voor een individuele en vrijwillige faciliteit, vanwege de
gewenste keuzevrijheid en ook om te benadrukken dat het gaat om risico’s waar-
voor een hoge mate van eigen verantwoordelijkheid zou moeten gelden (9).

Dat laatste betekent niet dat de regeling geen collectieve elementen zou moeten
bevatten (anders is er geen verschil meer met een spaarrekening bij de bank). Daar-
mee komt de derde vraag aan de orde, te weten hoe de financiering zou moeten
worden geregeld. Uitgangspunt is geweest dat het zou moeten gaan om een gedeel-
de verantwoordelijkheid van werknemer, werkgever en overheid. Krijgt het indivi-
du casu quo de werknemer meer mogelijkheden om de eigen voorkeuren te realise-
ren, dan hoort daarbij ook een zekere mate van verantwoordelijkheid voor de gevol-
gen daarvan. Waar werkgevers belang hebben bij het beschikken over voldoende,
gekwalificeerde en gemotiveerde werknemers, is er ook een rol voor partijen op het
niveau van de cao en de onderneming om tot afspraken te komen. De overheid is
verantwoordelijk voor het scheppen van voorwaarden om individuele keuzes moge-
lijk te maken die een maatschappelijk belang vertegenwoordigen. Daarbij gaat het
om collectieve belangen als bevordering van de arbeidsparticipatie, ontwikkeling
van menselijk kapitaal en ruimte voor de zorg voor kinderen en naasten (mantel-
zorg). Deze belangen rechtvaardigen een zekere mate van ondersteuning van het
levensloopsparen door de overheid. Daarbij is gekozen voor ondersteuning langs de
fiscale weg.

(7) Daar staat tegenover dat een opgebouwd spaarkapitaal tot een inkomenseffect leidt dat vervroeg-
de uittreding uit de arbeidsmarkt stimuleert.
(8) Zie Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling,
Kamerstukken II, 2003/04, 29 760, nr. 3 (Memorie van Toelichting).
(9) Idem, p. 15.
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3. INHOUD VAN DE REGELING

Met de levensloopregeling kunnen werknemers een deel van hun brutoloon sparen
(10). Het spaartegoed kan worden gebruikt voor onbetaald verlof. Jaarlijks mag maxi-
maal 12% van het brutoloon worden gespaard, tot een maximumtegoed gelijk aan
210% van het brutojaarsalaris (11). Dat betekent dat de deelnemer bijvoorbeeld gedu-
rende drie jaar 70% van het loon kan onttrekken aan zijn levensloopspaarpot. Vanzelf-
sprekend kan een deelnemer ook minder sparen en de verlofduur navenant beperken,
of het saldo in deeltijd opnemen. Fiscale ondersteuning vindt plaats door toepassing
van de omkeerregel, dat wil zeggen dat de inleg aftrekbaar is (sparen uit het bruto-
loon) en de opname belast. Over de inleg worden wel premies voor de werknemers-
verzekeringen ingehouden, om te voorkomen dat er een negatief effect optreedt op
de rechten op een werkloosheids- of arbeidsongeschiktheidsuitkering. De omkeerregel
levert een voordeel op als het inkomen en daarmee het belastingtarief bij opname
lager is dan bij inleg. Een tweede voordeel is dat spaartegoed van de levenslooprege-
ling is vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (12). Voorts wordt het gebruik
van de regeling gestimuleerd door de levensloopverlofkorting. Bij opname krijgt de
werknemer een fiscale korting van maximaal 195 EUR per jaar dat gespaard is (2009).
De inleg in de levensloopregeling wordt ingehouden op het brutoloon en door de
werkgever gestort op een speciale rekening – de levenslooprekening – die wordt
ondergebracht bij een financiële instelling. Er kan ook voor worden gekozen om het
geld te storten in een levensloopverzekering. De werkgever kan bijdragen aan de
levensloopregeling. Daarover zijn in cao’s afspraken gemaakt. Eventuele werkgevers-
bijdragen moeten echter ook ten goede komen aan werknemers die niet deelnemen
in de levensloopregeling. Verder kunnen met de werkgever afspraken worden
gemaakt over het omzetten van ADV-dagen, bovenwettelijke vakantiedagen en over-
werkuren in geld dat op de levenslooprekening wordt gestort.

De levensloopregeling kan gebruikt worden voor elke vorm van verlof, zoals zorgver-
lof, een sabbatical, verlof voor scholing, ouderschapsverlof of verlof voor stervens-
begeleiding. Als wordt opgenomen voor onbetaald ouderschapsverlof, geldt een aan-
zienlijk hogere heffingskorting (13). Bij voltijds verlof bedraagt de ouderschapsverlof-
korting circa 650 EUR per maand, ofwel ongeveer de helft van het minimumloon. Als een
werknemer onbetaald verlof wil opnemen, is wel toestemming nodig van de werkgever.

(10) De kenmerken van de levensloopregeling zijn te vinden op de website van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zie http://home.szw.nl.
(11) Alleen door renteaangroei kan het tegoed de 210% gaan overschrijden. Voor werknemers die op
31 december 2005 51 jaar of ouder waren, maar nog geen 56 jaar, geldt een overgangsregeling, op
grond waarvan meer dan 12% per jaar mag worden gespaard; het maximum van 210% blijft wel van
toepassing.
(12) In Nederland wordt aan het vermogen, exclusief de eigen woning, een fictief rendement van 4%
toegerekend, waarop een belastingtarief van 30% van toepassing is; dit komt dus neer op een vermo-
gensheffing van 1,2%.
(13) In sommige cao’s zijn afspraken gemaakt voor gedeeltelijke loondoorbetaling bij ouderschaps-
verlof; dat geldt met name voor de collectieve sector.
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De werkgever kan dit alleen weigeren als het gevraagde verlof het bedrijf of de orga-
nisatie in ernstige problemen brengt. De werkgever moet daarvoor goede argumenten
hebben. De vereiste toestemming van de werkgever geldt niet bij gebruik voor wette-
lijk geregelde vormen van verlof, zoals het ouderschapsverlof.

Tegoeden in de levensloopregeling kunnen ook gebruikt worden bij vervroegde uit-
treding. Maar het ouderdomspensioen kan alleen aangevuld worden als sprake is
van een pensioengat; dat wil zeggen dat minder aanvullend pensioen is opgebouwd
dan de fiscale normen ter zake mogelijk maken. Er wordt dan echter geen verlofkor-
ting uitgekeerd. Als er geen pensioentekort is wordt het resterende levensloop-
tegoed bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd in één keer uitbetaald en (relatief
zwaar) belast.

Ten slotte is de relatie met de bestaande spaarloonregeling relevant. Bij deze rege-
ling, ingevoerd in 1994, kan jaarlijks 613 EUR uit het brutoloon worden gespaard,
waarover later geen belasting hoeft te worden betaald. De spaartegoeden zijn na
vier jaar blokkering vrij besteedbaar (14). De wetgever heeft besloten dat werkne-
mers niet tegelijkertijd kunnen deelnemen aan deze spaarloonregeling en aan de
levensloopregeling. Men moet dus kiezen. Wel kan die keuze ieder jaar worden
gewijzigd.

4. HET FUNCTIONEREN VAN DE REGELING

4.1. DEELNAME
Voor de introductie van de levensloopregeling werd door het kabinet de verwach-
ting uitgesproken dat in 2006 1,9 miljoen werknemers zouden gaan deelnemen. Dat
aantal zou in de jaren daarna zelfs nog verder kunnen oplopen. In werkelijkheid
heeft het bepaald niet stormgelopen op de nieuwe levensloopregeling. Volgens de
recentste gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek namen in 2006
336.000 werknemers deel en in 2007 390.000 (15). Dat laatste aantal komt overeen
met 6% van de werknemers. Ter vergelijking: in 2007 namen nog 2,4 miljoen werk-
nemers, ofwel 38%, deel aan de spaarloonregeling.

Wat betreft de kenmerken van de deelnemers vallen enkele punten op. Het aantal
mannen (241.000) is aanzienlijk groter dan het aantal vrouwen (149.000). Het hoog-
ste aantal deelnemers, zowel absoluut als procentueel, is te vinden in de leeftijds-
categorie 50 tot 55 jaar. Het aantal jonge deelnemers neemt in 2007 wel iets toe ten
opzichte van 2006. Bij hoogopgeleiden is de deelname aanzienlijk hoger (ruim 9%)
dan bij laag- (4%) en middelbaar opgeleiden (6%). Het overgrote deel van de deelne-
mers heeft een vast (maar liefst 97%) en full time (70%) dienstverband. Van alle nieu-
we deelnemers heeft 65% eerder deelgenomen aan de spaarloonregeling.

(14) Tijdens de eerste vier jaar kunnen de tegoeden gedeblokkeerd worden voor bepaalde doelen,
zoals het kopen van een huis, of voor een studie.
(15) Levensloopregeling; kenmerken, CBS Statline, 11 maart 2009, http://www.cbs.nl.
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Het CBS heeft op basis van enquêtes ook gegevens verzameld over het doel van
deelname aan de levensloopregeling (16). In 2007 nemen 173.000 werknemers,
ofwel bijna de helft, deel met het oog op het eerder stoppen met werken. Van de
deelnemers boven de 45 jaar spaart zelfs meer dan 60% met dit doel. Voor 120.000
deelnemers geldt dat ze nog niet precies weten waarvoor ze de tegoeden willen
gebruiken. Voor ouderschapsverlof sparen 23.000 deelnemers, voor een sabbatical
18.000. Slechts 2.000 deelnemers geven aan te sparen voor zorgverlof en eveneens
2.000 voor studieverlof.

4.2. ANALYSE EN KANTTEKENINGEN
Waarschijnlijk de belangrijkste reden voor de geringe animo voor de levensloopre-
geling is dat het profijt van de regeling voor grote groepen werknemers beperkt is.
Goudswaard en Caminada hebben berekend dat voor de meeste werknemers het
maximale jaarlijkse voordeel tussen de 185 en 500 euro bedraagt, rekening houdend
met de verschillende fiscale voordelen (omkeerregel, geen vermogensrendements-
heffing en de heffingskorting) (17). Over een tamelijk lang inkomenstraject gaat het
om een voordeel van 0,6 à 0,8% van het inkomen. Het wekt geen verwondering dat
nog maar weinig werknemers de overstap hebben gemaakt van spaarloon naar
levensloop. Bij spaarloon gaat het om kleinere bedragen, maar het fiscale voordeel is
groter. Daardoor is spaarloon tot een inkomensniveau van circa 35.000 EUR voor-
deliger. Bij inkomens boven de 35.000 EUR is de levensloopregeling weliswaar voor-
deliger, maar dan alleen bij een forse inleg en ook dan is het verschil niet groot. De
gedwongen keuze tussen de spaarloonregeling en de levensloopregeling had met
andere woorden het voorspelbare gevolg dat het overgrote deel van de werknemers
bleef deelnemen aan de spaarloonregeling (18).

Op de levensloopregeling zoals die nu van toepassing is, bestaan verschillende pun-
ten van kritiek (19). Zo zou de regeling voornamelijk interessant zijn voor de hogere
inkomens (“een luxeregeling voor de happy few”). De fiscale behandeling in de
vorm van toepassing van de omkeerregel en de vrijstelling voor de vermogensrende-
mentsheffing levert voor hogere inkomens meer voordeel op. Daar staat tegenover
dat de verlofkorting die wordt toegekend bij opname uit de levensloopregeling naar
verhouding meer voordeel oplevert voor lagere inkomens. Dat leidt ertoe dat het
procentuele voordeel van de levensloopregeling niet oploopt met het inkomen,
zoals hiervoor aangegeven. Maar van een laag inkomen valt niet veel te sparen, dus
het gebruik van de levensloopregeling zal vermoedelijk toch wel scheef verdeeld

(16) Levensloopregeling; doel deelname, CBS Statline, 11 maart 2009, http://www.cbs.nl.
(17) Goudswaard, K. en Caminada, K., Het profijt van levensloop, Economisch Statistische
Berichten, 17 november, pp. 598-600, 2006.
(18) Overigens laat de gedragseconomische literatuur zien dat veel mensen hoe dan ook kiezen voor
de ‘standaardoptie’ en dat is in dit geval de status quo: deelname aan de spaarloonregeling.
(19) Zie onder meer Stevens, L.G.M., Fiscale beleidsnotities 2006, Weekblad voor Fiscaal Recht, nr.
6640, pp. 1273-1290, 2005.
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zijn. Dat wordt wel bevestigd door de hiervoor besproken gegevens over de samen-
stelling van de groep deelnemers: relatief veel oudere deelnemers met vaste banen
en een hoge opleiding.

Voor (potentiële) jongere deelnemers zal gelden dat ze vaak nog niet voldoende
gespaard kunnen hebben als het geld nodig is, zoals bij de geboorte van het eerste
kind. Denkbaar is om met het oog hierop een kredietfaciliteit in de regeling op te
nemen. Dat brengt echter ook weer risico’s met zich mee – jonge gezinnen gaan
ook al vaak een lening aan voor het kopen van een huis – en maakt de regeling inge-
wikkelder.

Verder moet de werknemer in veel gevallen toestemming vragen aan de werkgever
om zijn of haar levenslooptegoed in te zetten voor langdurig verlof. Dat maakt het
niet aantrekkelijker om geld apart te zetten. Aan de andere kant kan de werkgever
in de problemen komen als werknemers met forse levenslooptegoeden (onver-
wachts) langdurig verlof willen nemen. Bijdragen van werkgevers aan de levens-
looppotten zijn minder aantrekkelijk, omdat, zoals hiervoor vermeld, die bijdragen
aan alle werknemers ten goede moeten komen. Dat betekent dat het dan in feite
gaat om een generieke loonsverhoging.

En een belangrijk kritiekpunt: velen nemen deel aan de levenslooptegoeden om ver-
vroegde uittreding mogelijk te maken. Deze aanwendingsmogelijkheid is onder
maatschappelijke druk toegestaan in samenhang met de afschaffing van de fiscale
faciliëring van VUT en prepensioen. Maar het strookt niet met de oorspronkelijke
doelstellingen van de regeling. De bedoeling was immers om investeringen in men-
selijk kapitaal te bevorderen en niet om dat kapitaal vervroegd af te schrijven. In
feite gaat het hier om een vorm van subsidiëring van vrije tijd.

Dit punt raakt aan een algemenere discussie over de effecten van de levenslooprege-
ling op de arbeidsparticipatie. Op korte termijn heeft het opnemen van verlof per
definitie een negatief effect op de arbeidsparticipatie. In het debat over de regeling
is echter naar voren gebracht dat het creëren van meer ruimte voor zorg en scholing
ertoe kan bijdragen dat arbeidsuitval wordt voorkomen (20). Zo zou het verminde-
ren van de overbelasting gedurende het spitsuur van het leven er toe kunnen leiden
tot minder arbeidsongeschiktheid. En meer ruimte voor scholing kan bijdragen aan
het voorkomen van werkloosheid. Dergelijke effecten zijn echter vooralsnog niet
gekwantificeerd.

(20) Goudswaard en Riemens, op. cit. 2004, p. 4.
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5. BELEIDSOPTIES

5.1. DE KABINETSPLANNEN
De relatief geringe deelname aan de levensloopregeling kan aanleiding geven tot
twee beleidsrichtingen. De eerste is om te concluderen dat er kennelijk geen grote
behoefte bestaat aan een dergelijke regeling en daarom beter tot afschaffing kan
worden overgegaan. Het zou echter een heel vreemd signaal zijn dat een regeling
die net bestaat en op de langere termijn is gericht en waar mensen verplichtingen
voor aangaan, zo snel wordt stopgezet. Dat zou een beeld van een onbetrouwbare
overheid geven. De tweede beleidsrichting gaat ervan uit dat de idee achter de
levensloopregeling op zichzelf goed is, maar dat de wijze waarop de regeling is
vormgegeven, ongelukkig is. Het huidige kabinet huldigt blijkbaar dit standpunt. In
het regeerakkoord van 2007 wordt gesteld dat de levensloopregeling verder wordt
uitgebreid en zodanig wordt vormgegeven dat meer dan thans over de volle lengte
van het arbeidzame leven de arbeidsdeelname wordt ondersteund (21). Daarbij
wordt gedacht aan overbrugging bij de start van een eigen bedrijf, bij de overgang
naar deeltijdwerk, of bij de periode tussen twee banen in. De laatste aanwending
betekent overigens in feite dat het sparen voor werkloosheid mogelijk wordt, hoe-
wel het twijfelachtig is of de coalitiepartners dat ook zo hebben bedoeld (22). Ook
gebruik voor deeltijdpensioen zou volgens het regeerakkoord moeten worden
bevorderd. Bezien zal worden of, en zo ja hoe, de spaarloonregeling kan worden
geïntegreerd met de levensloopregeling. Tevens zal nagegaan worden of de levens-
loopregeling kan worden opengesteld voor zelfstandigen. Ten slotte spreken de
coalitiepartners het voornemen uit dat de regeling toegankelijker zal worden
gemaakt voor met name mensen met lagere inkomens.

5.2. VERDERE MOGELIJKHEDEN
Deze, overigens nog niet gerealiseerde, voornemens van het kabinet komen voor
een deel tegemoet aan de in het vorige hoofdstuk besproken kritieken. Op korte ter-
mijn zou het aantal deelnemers aan de levensloopregeling sterk vergroot kunnen
worden door het spaarloon in de levensloop te integreren. Het is een gemiste kans
dat dit niet reeds bij de start van de regeling is gebeurd. Vanwege de verschillende
fiscale behandeling van spaarloon en levensloop zou daardoor wel een complicatie
optreden. Maar deze complicatie is oplosbaar door bij de opname van levensloop
een belastingvrijstelling te geven ter omvang van de via het spaarloon ingelegde
bedragen. Omdat er in deze optie geen nieuwe bedragen meer in het spaarloon
worden ingelegd, ontstaat budgettaire ruimte. Deze ruimte zou kunnen worden
ingezet om de levensloopverlofkorting te verhogen, waardoor het voordeel van de 

(21) Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en Christenunie, Den Haag, 7
februari 2007, pp. 25-26.
(22) Zie hierover Goudswaard, K.P. en Nijboer, H., Sociale zekerheid: van verzekeren naar sparen?,
in de Kam, C.A. en Ros, A.P., Jaarboek Overheidsfinanciën 2008, Sdu Uitgevers, Den Haag, pp. 39-
57, 2008.
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levensloopregeling vooral voor lagere-inkomensgroepen zal toenemen. Overwogen
kan worden om de verlofkortingen te vervangen door toeslagen, die bij inleg in de
regeling worden toegekend in plaats van bij opname. Zo kan wat sneller een tegoed
worden opgebouwd, wat belangrijk kan zijn voor ouders die op relatief jonge leef-
tijd kinderen krijgen.

Om in te spelen op de kritiek dat de levensloopregeling in feite een ongerichte sub-
sidiëring van vrije tijd is, zou de fiscale faciliëring kunnen worden gedifferentieerd,
om die alleen te richten op de aanwendingen waarmee ook maatschappelijke belan-
gen zijn gemoeid. Dat wil zeggen geen gunstige fiscale behandeling bij gebruik voor
vervroegde uittreding. Daarentegen zou aanwending van levenslooptegoeden voor
educatief verlof gestimuleerd kunnen worden door een hogere heffingskorting. Zo
geldt nu ook al een hogere korting bij gebruik voor ouderschapsverlof. Nadeel van
een verdergaande differentiatie in de fiscale ondersteuning bij opname van levens-
looptegoeden, is wel dat er een flinke controle op het gebruik van de regeling nood-
zakelijk wordt en dat daarmee ook de administratieve lasten toenemen.

Ook kan de aantrekkelijkheid worden bevorderd door meer (cao-)afspraken over bij-
dragen door werkgevers aan levensloop. Een toename van het aantal cao-afspraken
zal een aanzienlijke impuls kunnen geven aan de levensloopmarkt. Daarbij vormt
het echter een belemmering dat werkgeversbijdragen ook ten goede moeten komen
aan werknemers die niet deelnemen aan de levensloopregeling in de vorm van een
loonsverhoging. Het zou wettelijk mogelijk kunnen worden gemaakt om werkgevers-
bijdragen te oormerken voor de levensloopregeling.

Voorts zouden de aanwendingsmogelijkheden van de levensloopregeling kunnen
worden uitgebreid (23). Zoals hiervoor aangegeven, denkt het huidige kabinet hier-
bij aan uitbreiding naar vormen van inkomensderving, niet alleen voor werknemers,
maar ook voor zelfstandigen. Verder is een interessante optie om ook dekking van
de kosten van onderwijs en scholing, voor zover niet op andere wijze gedekt, uit de
levensloopregeling mogelijk te maken. Op deze wijze kan de regeling meer bijdra-
gen aan investeringen in kennis en vaardigheden en aan de bevordering van een
leven lang leren, dat nog onvoldoende van de grond komt. De effectiviteit van het
huidige scholingsinstrumentarium is te beperkt (24). Met name bij de financiering

(23) Zie Sociaal-Economische Raad, Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen, SER-advies 06/08,
SER, Den Haag, pp. 62-64, 2006.
(24) Zie SER, Advies Welvaartsgroei voor en door iedereen, SER-advies 06/08, SER, Den Haag, pp.
60-62, 2006.
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van niet-bedrijfsspecifieke scholing treden knelpunten op. Een persoonsgebonden
faciliteit zou scholing voor banen bij andere bedrijven en in andere sectoren beter
mogelijk maken en zo ook de mobiliteit op de arbeidsmarkt kunnen vergroten (25).

5.3. RELATIE MET PENSIOEN
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 moeten tegoeden in de levensloopregeling in prin-
cipe worden gebruikt vóór het 65e jaar. Toevoeging aan het pensioen is weliswaar
onder voorwaarden mogelijk, maar in de praktijk niet eenvoudig. Resterend tegoed
wordt op 65-jarige leeftijd relatief zwaar belast. Dit geeft een financiële prikkel om
het tegoed te gebruiken voor vervroegde pensionering. In dat geval wordt ook nog
een verlofkorting toegepast. Deze kenmerken van de levensloopregeling werken
het beleid om langer door werken te bevorderen, juist tegen.

Er zijn al in een vroeg stadium pleidooien geweest om levensloopsparen en pen-
sioensparen te integreren (26). Bovenberg en Conneman hebben voorgesteld de
levensloopregeling te integreren met het lijfrenteregime, ofwel het 3e-pijlerpen-
sioen (27). Dat maakt het mogelijk om een gelijkmatigere inkomensverdeling vóór
en na 65 jaar te realiseren. Tevens wordt gebruik van levenslooptegoeden voor deel-
tijdpensioen makkelijker, conform de kabinetsvoornemens. Mogelijk nadeel van
integratie met pensioensparen is dat mensen in de verleiding worden gebracht om
pensioenmiddelen in te zetten op jongere leeftijd, waardoor er uiteindelijk te wei-
nig pensioen zou kunnen overblijven. Daar staat tegenover dat er hoe dan ook een
basispensioen voor iedereen is in de vorm van een AOW-uitkering. Verder vormt het
lagere belastingtarief voor 65-plussers een stimulans om spaartegoeden juist later op
te nemen.

6. CONCLUSIES

De levensloopregeling heeft niet het succes gebracht dat sommigen hadden ver-
wacht. Slechts een kleine 6% van de werknemers neemt deel aan de regeling; dat is
maar een fractie van het aantal deelnemers aan de al bestaande spaarloonregeling.
Het idee achter de levensloopregeling is op zichzelf aantrekkelijk. Het gaat om een

(25) In 2008 werd het kabinet geadviseerd over verhoging van de arbeidsdeelname. De Commissie
Arbeidsparticipatie (ofwel de Commissie Bakker) stelde voor om iedere werknemer de beschikking
te geven over een eigen budget voor inzetbaarheid, het zogeheten Werkbudget. Dat budget is ook te
gebruiken om verlof te financieren en periodes van inkomensdaling op te vangen. In feite gaat het
hier ook om een uitgebreide levensloopregeling. De commissie adviseert dan ook om de levensloop-
regeling op te laten gaan in het Werkbudget. Zie Commissie Arbeidsparticipatie, Naar een toekomst
die werkt. Advies van de Commissie Arbeidsparticipatie, Rotterdam, 2008.
(26) Zie Leijnse, F., Goudswaard, K.P., Plantenga, J. en van den Toren, J.P., Anders denken over
zekerheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Den Haag, 2002.
(27) Bovenberg, A.L. en Conneman, P.J., Naar één fiscale regeling voor inkomensderving, Weekblad
voor Fiscaal Recht, nr. 6726, pp. 711-720, 2007.
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faciliteit die ruimte biedt aan activiteiten als zorgen en leren, zonder dat dit direct
leidt tot uitsluiting op de arbeidsmarkt. De regeling past bij een moderne werkne-
mer die taken combineert en afwisselt en die wil investeren in menselijk kapitaal in
een snel veranderende arbeidsmarkt. Uit de geringe deelname kan ook niet zonder
meer de conclusie worden getrokken dat er geen behoefte bestaat aan een dergelij-
ke faciliteit. Aan de levensloopregeling zoals die nu functioneert, kleven namelijk
meerdere bezwaren. De voordelen zijn bij de huidige vormgeving tamelijk gering,
met name voor mensen met lagere inkomens. Voor hen is een keuze voor de spaar-
loonregeling een logische. Verder zijn de aanwendingsmogelijkheden van levens-
looptegoeden beperkt. Ook functioneert de levensloopregeling voor veel deelne-
mers in feite als een nieuwe gesubsidieerde vervroegde uittredingsregeling, hetgeen con-
trair is aan het beleid om de arbeidsdeelname van oudere werknemers te bevorderen.

Maar er zijn goede mogelijkheden om te komen tot een beter functionerend arrange-
ment. De in te leggen middelen kunnen worden vergroot, waarbij in ieder geval het
spaarloon zou moeten worden geïntegreerd met levensloop. Het is een gemiste kans
dat dat niet meteen bij de start is gebeurd. Daarnaast zou oormerking van werkgevers-
bijdragen mogelijk kunnen worden gemaakt. Ook zelfstandigen zouden moeten kun-
nen deelnemen. De aanwendingsmogelijkheden van de levensloopregeling zouden
kunnen worden uitgebreid. Om te voorkomen dat dit leidt tot een ongerichte subsi-
diëring van vrije tijd, is een verandering in de fiscale behandeling wenselijk. Aanwen-
ding van levenslooptegoeden voor vervroegde uittreding zou fiscaal kunnen worden
ontmoedigd, terwijl bijvoorbeeld gebruik voor scholingsverlof meer dan nu fiscaal
zou kunnen worden ondersteund. Ook de kosten van scholing zouden uit levensloop-
tegoeden kunnen worden gedekt. Een persoonsgebonden budget voor scholing kan
stimulerend werken op de scholingsinspanningen en de investeringen in de eigen
inzetbaarheid, zonder de afhankelijkheid van een specifieke werkgever. Verder zou-
den levenslooptegoeden ook kunnen worden ingezet voor verschillende vormen van
inkomensderving. Daarbij moet dan steeds het handhaven van de band met de
arbeidsmarkt centraal staan. De levensloopregeling zou aldus kunnen uitgroeien tot
een bredere inkomensdervingsregeling, in aanvulling op de collectieve sociale verze-
keringen. Tevens is een integratie met het pensioensparen een optie. Een dergelijke
integratie zou het mogelijk maken om het inkomen beter te spreiden over de gehele
levensloop.

____________
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UITDAGING VAN DE VERGRIJZING: NAAR 
EEN MODERN ARBEIDSMARKTBELEID DOOR
DE INVOERING VAN EEN 
TIJDSPAARVERZEKERING IN BELGIE

DOOR PHILIPPE COLLE* en SAMMY BOGAERT**

* Hoogleraar VUB, Gedelegeerd Bestuurder Assuralia
** Adviseur Levensverzekeringen Assuralia

INLEIDING

De vergrijzing plaatst ons voor een bijzondere uitdaging. Op de arbeidsmarkt dreigen
tekorten te ontstaan nu de babyboomers de pensioenleeftijd beginnen te bereiken.
Door de toegenomen levensverwachting van deze babyboomers zullen de over-
heidsuitgaven voor pensioen en zorg bovendien aanzienlijk oplopen.

Om een krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan, is het nodig om langer maar voor-
al anders werken aan te moedigen. Het op peil houden van de activiteitsgraad is ook
noodzakelijk om de financiële gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

Tijdsparen kan een onderdeel van de oplossing vormen en zou een belangrijke stap
in de richting van een nieuw arbeidsmarktbeleid betekenen. Hiervoor is echter een
wettelijk kader wenselijk.

1. DE VERGRIJZING EN TIJDSPAREN

1.1. ENKELE CIJFERS OVER DE VERGRIJZING (1)
Volgens cijfers van het Federaal Planbureau zal België in 2050 ongeveer 12,5 mil-
joen inwoners tellen. Hoewel de bevolking op arbeidsleeftijd (15-64 jaar) in absolu-
te termen zal groeien met 0,1% tussen 2007 en 2050, zal het aandeel van deze leef-
tijdscategorie in de totale bevolking afnemen van 66% in 2007 tot 58,5% in 2050.

(1) Zie “Bevolkingsvooruitzichten 2007-2060”, Federaal Planbureau, mei 2008.
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Terwijl in 2000 één Belg op zes ouder was dan 65 jaar, zal dat in 2020 één Belg op
vijf en in 2050 één Belg op vier zijn. Anders geformuleerd, 65-plussers maakten in
2000 16,75% van de bevolking uit, in 2020 zal dat 20% en in 2050 25% zijn.

Voor de financiering van het op het repartitiestelsel steunend wettelijk pensioen, is
de afhankelijkheidscoëfficiënt doorslaggevend. De afhankelijkheidscoëfficient verge-
lijkt de personen van 65 jaar en ouder met de personen op actieve leeftijd. Het zijn
immers de effectief actieven die het wettelijk pensioen van de 65-plussers moeten
financieren. Welnu in 2000 waren er 3,9 potentieel actieven om het wettelijk pen-
sioen van één 65-plusser te financieren. In 2020 vermindert dat tot 3,3 potentieel
actieven en in 2050 blijven er nog slechts 2,3 potentieel actieven over. Er is sprake
van “potentieel” actieven, omdat thans vastgesteld wordt dat in de leeftijdscategorie
tussen 55 en 64 jaar nog maar amper 30% daadwerkelijk actief is.

Voeg daar nog aan toe dat in de periode 2007-2050 de levensverwachting op 65-jari-
ge leeftijd verder zal toenemen met 4,8 jaar voor de mannen en met 5,2 jaar voor de
vrouwen. Het aandeel van de 85-plussers in de bevolkingscategorie van 65 jaar en
ouder zou in deze periode stijgen van 27,1% naar 39,4%.

Het hoeft dan ook geen betoog dat de vergrijzing van de bevolking een immense
impact zal hebben op de arbeidsmarkt en de overheidsfinanciën. Het is wellicht de
belangrijkste maatschappelijke uitdaging waaraan de Belgische overheid in de
komende jaren het hoofd zal moeten bieden.

1.2. IMPACT VAN DE VERGRIJZING OP DE ARBEIDSMARKT EN DE OVERHEIDSFINANCIEN (2)
Ondanks het feit dat de volgende decennia de babyboomers de arbeidsmarkt zullen
verlaten, wordt verwacht dat de beroepsbevolking tussen nu en 2050 verder zal toe-
nemen. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de instroom van buitenlandse
arbeidskrachten.

Dit neemt niet weg dat er op de arbeidsmarkt, als gevolg van de pensionering van
de babyboomers, in bepaalde sectoren tekorten dreigen te ontstaan. Zo worden er
onder meer knelpunten verwacht voor beroepen in de gezondheidszorg (verpleeg-
kundigen, verzorgers, …), waarnaar de vraag niet anders kan dan toenemen als
gevolg van de vergrijzing.

Op het vlak van de overheidsfinanciën wordt het effect van de vergrijzing nu reeds
alsmaar zichtbaarder: tegen 2050 zullen de vergrijzingskosten (pensioen, ziekte)
oplopen tot 6,3% van het Bruto Binnenlands Product (bbp). Concreet zullen er bij-
komende financiële middelen gevonden moeten worden ten bedrage van 6 miljard

(2) Zie jaarlijks verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing, juni 2008.
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EUR tegen 2015, 16 miljard EUR tegen 2030 en 22 miljard EUR tegen 2050 voor de finan-
ciering van de pensioenen en de gezondheidszorg. Om een idee te geven over de
omvang van de uitdaging, de bijkomende financiële middelen nodig om de vergrijzing te
financieren in 2050 stemmen ongeveer overeen met het huidige begrotingstekort.

1.3. STRIJD TEGEN DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING EN DE MOGELIJKE ROL VAN
TIJDSPAREN
Eind 2006 gaf de Europese Commissie in een mededeling aan dat de vergrijzing een
dermate gecompliceerd probleem is dat een totaalaanpak nodig is (3). In deze mede-
deling stelde de Commissie een aantal beleidsopties voor om de gevolgen van de
vergrijzing op te vangen.

Zo onderstreepte de Commissie het belang om de demografische heropleving te sti-
muleren, door het voor vrouwen en mannen gemakkelijker te maken werk, privéle-
ven en gezin te combineren (bijvoorbeeld aan de hand van flexibelere arbeidsvor-
men).

Een andere beleidsoptie die de Commissie naar voren schoof, is het stimuleren van
werk door middel van “een langer en beter werkzaam leven”, of nog, door “de over-
gang tussen verschillende fasen van de levenscyclus te vergemakkelijken”. Meer
concreet wordt gedacht aan maatregelen voor meer flexibiliteit op de arbeidsmarkt,
om bijleren te faciliteren, e.d.m.

Het concept van tijdsparen, dat reeds ingang heeft gevonden in een aantal buurlan-
den (zie deel 2), is een concept dat kan kaderen in beide beleidsopties. Tijdsparen
gaat erom werknemers de gelegenheid te geven hun leven en loopbaan meer te
organiseren volgens eigen noden en behoeften. Het laat werknemers toe om op
bepaalde ogenblikken meer prioriteit te geven aan werk, om op andere momenten
rustpauzes in de loopbaan in te lassen (bijvoorbeeld om voor de kinderen te zorgen,
bij te scholen, e.d.m.).

De invoering van een tijdspaarregeling kan een onderdeel vormen van beleidsmaat-
regelen gericht op het aanmoedigen van mensen om langer beschikbaar te zijn op
de arbeidsmarkt. Dit is aangewezen om een krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan
en zelfs noodzakelijk om de financiële gevolgen van de vergrijzing op te vangen.

(3) Zie Mededeling van de Commissie van 12 oktober 2006 – “De demografische toekomst van Europa:
probleem of uitdaging?” (COM (2006) 571 def.).
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2. ERVARINGEN IN HET BUITENLAND MET TIJDSPAREN

In een aantal buurlanden werd al een tijdspaarregeling ingevoerd. In Nederland kent
men sedert 1 januari 2006 de zogenaamde ‘levensloopregeling’. In Frankrijk werd
de ‘compte épargne-temps’ ingevoerd in 1994, maar werd de regeling de voorbije
jaren aanzienlijk uitgebreid. Beide regelingen laten werknemers toe om het verloop
van hun loopbaan meer in eigen handen te nemen en/of te sparen voor een aanvul-
ling op het pensioen.

2.1. LEVENSLOOPREGELING IN NEDERLAND
In Nederland kunnen werknemers met de ‘levensloopregeling’ fiscaal voordelig spa-
ren voor een vervangend inkomen tijdens een periode van onbetaald verlof. Het kan
hierbij gaan om ouderschapsverlof, zorgverlof, onbetaald verlof tot aan pensione-
ring, verlof voor het volgen van een opleiding, enz.

In de regel mogen werknemers jaarlijks tot 12% van hun brutoloon sparen met de
‘levensloopregeling’. In totaal mag maximaal 210% van het bruto jaarloon worden
gespaard. De ‘levensloopregeling’ kan niet alleen gespijsd worden door een deel van
het brutoloon, maar ook door werkgeversbijdragen en opgespaarde verlofdagen of
overuren. Het geld wordt gestort in een verzekering of op een rekening. Het beheer
ervan wordt niet door de werkgever zelf verzorgd, maar door een onafhankelijke
externe partij (bijvoorbeeld een verzekeraar, een bank, …). Indien een werknemer
onbetaald verlof neemt, kan hij geld opnemen van zijn verzekering of rekening en
op deze manier een (vervangings)inkomen ontvangen. Indien een persoon geen
werk meer vindt en met pensioen gaat, wordt het eventueel resterend bedrag in één
keer uitbetaald met 65-jarige leeftijd, als extraatje bovenop het pensioen.

Deelname aan de ‘levensloopregeling’ is niet verplicht. Elke werknemer kan zelf kie-
zen of hij aan de regeling wil deelnemen of niet. De werkgever is verplicht om hier-
aan mee te werken indien een werknemer beslist om deel te nemen.

Eind 2007, twee jaar na de invoering van de ‘levensloopregeling’ in Nederland, had-
den 259.000 werknemers (4) een levensloopverzekering of -rekening, d.i. 3,5% van
het totaal aantal werknemers in Nederland (5). Het totaal opgebouwde tegoed
bedroeg 1,8 miljard EUR. Volgens voorlopige cijfers zou het aantal deelnemers aan
de ‘levensloopregeling’ in 2008 gestegen zijn tot 270.000.

(4) Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek, Nederland.
(5) Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bedroeg in 2007 het totaal aantal werk-
nemers in Nederland 7.409.000.
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De ‘levensloopregeling’ is hiermee minder succesvol dan verhoopt. Dit is in belang-
rijke mate te wijten aan de concurrentie die de ‘levensloopregeling’ moet aangaan
met de populairdere spaarloonregeling (6). Elk jaar kan een werknemer kiezen aan
welke regeling hij zal deelnemen; hij kan niet tegelijkertijd aan beide regelingen
deelnemen. De architect van de ‘levensloopregeling’, de econoom Lans Bovenberg,
pleit er daarom voor de spaarloonregeling op te nemen in de ‘levensloopregeling’.

2.2. ‘COMPTE EPARGNE-TEMPS’ IN FRANKRIJK
In Frankrijk kunnen werknemers, op vrijwillige basis, verlofdagen en loon opsparen
om nadien een (langere) periode betaald verlof te nemen of een (hoger) inkomen te
ontvangen (bijvoorbeeld bij pensionering). Net als de ‘levensloopregeling’ laat de
‘compte épargne-temps’ de werknemers aldus toe om de indeling van hun loopbaan
meer in eigen handen te nemen (flexibiliteit) en/of te sparen voor een aanvulling op
het pensioen.

Een ‘compte épargne-temps’ wordt ingevoerd bij cao op sector- of ondernemings-
niveau. In tegenstelling tot de Nederlandse regeling is hetgeen een werknemer mag
sparen, niet (a priori) begrensd. Het dient uiteraard wel in overeenstemming te zijn
met de afspraken die hierover bij cao werden vastgelegd. Het spijzen van de ‘compte
épargne-temps’ kan gebeuren op initiatief van de werknemer en/of de werkgever en
gebeurt met “tijd” (opgespaarde verlofdagen, overuren, …) of “geld” (premies, 13e
maand, salarisverhogingen, …). Een werknemer kan zijn ‘compte épargne-temps’ voor
verschillende doeleinden aanwenden, bijvoorbeeld om een periode van onbetaald
verlof op te vangen, over te schakelen naar deeltijds werk, een aanvullend pensioen
op te bouwen, enz.. Daar waar de Nederlandse ‘levensloopregeling’ extern moet wor-
den beheerd (onafhankelijk van de werkgever), is het beheer van de ‘compte épargne-
temps’ in Frankrijk voor rekening van de werkgever.

Iets meer dan de helft van de Franse werknemers heeft een ‘compte épargne-temps’
(7). De ‘compte épargne-temps’ wordt in Frankrijk dan ook als een succes ervaren.

3. VOORSTEL VOOR EEN TIJDSPAARVERZEKERING IN BELGIE

In tegenstelling tot Nederland en Frankrijk is er in België nog geen wettelijk kader
voor tijdspaarregelingen gecreëerd. Nochtans is hiervan al een aantal keer gewag
gemaakt op politiek niveau. Tijdsparen kan immers een antwoord bieden op twee
belangrijke maatschappelijke uitdagingen: de nood aan meer flexibiliteit in de loop-
baan en de hoge kosten van de vergrijzing.

(6) Met een spaarloonregeling kan een werknemer belastingvrij een deel van zijn brutoloon sparen,
met een maximum van 613 EUR per kalenderjaar. Na 4 jaar komt het gespaarde bedrag vrij. Het
gespaarde bedrag kan voor eender welk doel gebruikt worden.
(7) Bron: “De levensloopregeling van nabij bekeken”, UNIZO-studiedienst, november 2008.
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Het concept van tijdsparen kwam een eerste maal op de politieke agenda in de fede-
rale beleidsverklaring van oktober 2004 van de regering Verhofstadt II. Hierin bleek
reeds de intentie van de regering om te streven naar meer arbeidsflexibiliteit (8) ten
einde de activiteitsgraad in België te verhogen. Ook het regeerakkoord van 18 maart
2008 van de regering Leterme I voorzag in de uitwerking van een tijdspaarregeling
om een antwoord te bieden op de behoefte voor een grotere arbeidsflexibiliteit (9).

De Belgische verzekeringssector heeft onderzocht hoe tijdsparen concreet ingevuld
zou kunnen worden en op welke manier de sector hierin een bijdrage zou kunnen
leveren. Voor deze oefening werd inspiratie opgedaan bij de regelingen die bestaan
in Nederland en Frankrijk.

3.1. CONCEPT
Een tijdspaarregeling moet werknemers in eerste instantie in staat stellen om hun
loopbaan meer en beter te organiseren in functie van eigen noden en behoeften. Dit
wordt gerealiseerd door werknemers de kans te geven om niet opgenomen verlof-
dagen of gepresteerde overuren op te sparen ten einde nadien, op een geschikter
ogenblik in de loopbaan, extra verlof te kunnen nemen. Hierbij moet erover
gewaakt worden dat de goede werking van de bedrijven gewaarborgd blijft.

In tegenstelling tot de regelingen in Nederland en Frankrijk wordt niet in eerste
instantie het opbouwen van een extraatje bovenop het wettelijk pensioen met de
voorgestelde tijdspaarregeling beoogd. Dit komt de eenvoud van de regeling ten
goede. Voor de opbouw van een extra pensioen bestaan er al meer geijkte oplossin-
gen (bijvoorbeeld groepsverzekering, pensioenspaarverzekering).

3.2. INVOERING VAN EEN TIJDSPAARREGELING
Naar analogie met de Franse ‘compte épargne-temps’ wordt de tijdspaarregeling
ingevoerd op ondernemings- of sectorniveau en veronderstelt het een akkoord tus-
sen sociale partners (cao). De inhoud van de tijdspaarregeling kan aldus verschillen

(8) “Op langere termijn streeft de regering in overleg met de sociale partners naar de invoering
van een volwaardig systeem van tijdsparen dat op vrijwillige basis en met respect voor het
arbeidsrecht en de bepalingen inzake de wettelijke arbeidsduur, de werknemers zal toelaten om
hun arbeidstijd te beheren en over hun loopbaan te spreiden in functie van hun persoonlijke en
gezinsnoden. Daarbij zal elke werknemer een tijdsspaarrekening hebben waarop werkdagen
kunnen worden opgespaard.”
(9) “De regering zal aan de sociale partners vragen om, zonder te raken aan de verplichte verlo-
ven noch aan de rechten van de werknemers, (op basis van wettelijke bepalingen, waaronder col-
lectieve arbeidsovereenkomsten), met name inzake de huidige verloven, het tijdskrediet en het
brugpensioen, de mogelijkheid te onderzoeken om een systeem van “loopbaanrekening” op te zet-
ten, waarbij werknemers in verschillende fasen van hun leven bewuste keuzes kunnen maken,
met een grote betrokkenheid bij hun loopbaan. Dit loopbaanbeleid is erop gericht om mensen in
staat te stellen om het ritme van hun loopbaan te moduleren, om de kwaliteit van de loopbaan te
verbeteren en op een betere afstemming van het gezins- en het beroepsleven. Dit laat toe om een
antwoord te bieden op de huidige evoluties van de arbeidsorganisatie.”
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van onderneming tot onderneming en van sector tot sector. Op deze manier kan
elke sector en/of onderneming, binnen de grenzen van het wettelijke kader (10),
zijn eigen accenten leggen.

Een tijdspaarregeling wordt ingevoerd voor alle of een gedeelte (11) van de werkne-
mers van een onderneming of sector. Dit wordt overeengekomen bij cao. Een werk-
nemer kan nooit verplicht worden om gebruik te maken van de tijdspaarregeling.
Elke werknemer blijft hierin volkomen vrij.

3.3. STORTING IN EN OPNAME UIT DE TIJDSPAARVERZEKERING
Met de tijdspaarregeling kunnen werknemers “tijd”, zoals niet-opgenomen verlofda-
gen of gepresteerde overuren, opsparen voor later. Alle verlofdagen komen hier-
voor in aanmerking met uitzondering van de wettelijke verlofdagen. Zo worden
o.m. beoogd de verlofdagen ter compensatie van arbeidsduurvermindering, verlof-
dagen ter compensatie van gepresteerde overuren, verlofdagen ter compensatie van
feestdagen, bijkomende verlofdagen in functie van anciënniteit en leeftijd, ...

Wanneer een werknemer een verlofdag opspaart, wordt deze dag omgezet in geld
en gestort op de tijdspaarverzekering van deze werknemer (waardoor de reserve
toeneemt). Stortingen op een tijdspaarverzekering brengen rente op. De omreke-
ning naar geld gebeurt op basis van het loon van de werknemer op het ogenblik van
de storting.

Nadien kan een werknemer, op een voor hem geschikter tijdstip, zijn tijdspaarre-
geling benutten om extra verlof op te nemen. Een CAO kan, binnen de krijtlijnen
van de wet, nader omschrijven in welke omstandigheden en met welk doel verlof
opgenomen kan worden. Het kan bijvoorbeeld gaan om een sabbatperiode, een pal-
liatief verlof, een verlof tijdens economisch moeilijke periodes, een overgang naar
deeltijds werk, een verlof op het einde van de loopbaan (12), enz.. Wanneer een
werknemer extra verlof opneemt, zal zijn loon worden doorbetaald via zijn tijds-
paarverzekering (13). Het overeenstemmende bedrag wordt dan afgetrokken van
zijn tijdspaarverzekering (waardoor de reserve daalt).

(10) Om tijdsparen mogelijk te maken, is een wettelijk kader vereist dat de algemene principes ervan
vastlegt, evenals de sociaal- en fiscaalrechtelijke implicaties ervan.
(11) Het uitsluiten van bepaalde werknemers uit het toepassingsgebied van de tijdspaarregeling moet
verenigbaar zijn met de antidiscriminatiewetgeving van o.m. 10 mei 2007.
(12) De werknemer kan er bijv. voor opteren om de resterende periode tot aan zijn pensionering te
“overbruggen” via het opnemen van het opgespaarde verlof.
(13) In principe gaat het om een vergoeding die overeenstemt met zijn dagsalaris op het ogenblik dat
hij verlof neemt. De tijdspaarregeling kan evenwel voorzien in andere vergoedingsmodaliteiten (bijv.
een forfaitaire uitkering per dag).
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Er kan ook voorzien worden dat werknemers de reserve van hun tijdspaarverzekering
kunnen gebruiken om ermee een aanvullende, verzekering te financieren, bijvoor-
beeld ter dekking van het risico op overlijden of invaliditeit. De verschuldigde premie
wordt dan in mindering gebracht van de reserve van de tijdspaarverzekering.

In de cao zouden specifieke regels opgenomen kunnen worden m.b.t. het gebruik
van de tijdspaarregeling, bijvoorbeeld dat het opnemen van extra verlof in samen-
spraak met de werkgever dient te gebeuren.

3.4. BEHEER VAN DE TIJDSPAARVERZEKERING EN DE ROL VAN DE VERZEKERINGSSECTOR
Ten einde de rechten van de betrokken werknemers in alle omstandigheden te vrij-
waren, dient de tijdspaarregeling geëxternaliseerd te worden en de vorm aan te
nemen van een verzekeringsovereenkomst.

Door het beheer van de tijdspaarregeling toe te wijzen aan een verzekeringsonder-
neming, worden de rechten die werknemers opbouwen, te allen tijde gevrijwaard
(bijvoorbeeld bij faillissement of vereffening van de werkgever, bij verandering van
werkgever, …). De strenge prudentiële en controlereglementering (14), waaraan ver-
zekeringsondernemingen onderworpen zijn (technische reserves, dekkingswaar-
den, afzonderlijk beheer, solvabiliteitsmarge) en waarvan de naleving op driemaan-
delijkse basis strikt gecontroleerd wordt door de Commissie voor het Bank-, Finan-
cie- en Assurantiewezen (CBFA), staat hiervoor borg. Technische reserves moeten
aangelegd worden ten belope van het geheel van de verplichtingen aangegaan door
de verzekeringsonderneming ten aanzien van de verzekerden. De aan te houden
dekkingsactiva moeten op hun beurt voldoende zijn om die technische reserves
integraal te dekken. De dekkingsactiva vormen bovendien een afgescheiden vermo-
gen dat voorbehouden is aan de verzekerden en waarop de overige schuldeisers van
de verzekeringsonderneming geen verhaal hebben. In werkelijkheid overschrijden
de dekkingsactiva de technische reserves. De dekkingsgraad, die de verhouding tus-
sen de dekkingsactiva en de technische reserves aangeeft, stond op 30 september
2009 op 108% (in balanswaarde uitgedrukt) en 112% (in marktwaarde uitgedrukt).
De aangegane verplichtingen zijn dus voor meer dan 100% gedekt.

De verzekeringsonderneming waarborgt bovendien een overeengekomen rende-
ment op de gedane stortingen, te verhogen met een eventuele winstdeelname.

Eens ingevoerd, kan de werkgever altijd beslissen om de tijdspaarverzekering door
een andere verzekeringsonderneming te laten beheren, al dan niet met overdracht
van de reeds opgebouwde tegoeden.

(14) Zie de artikelen 15 e.v. van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekerings-
ondernemingen en de artikelen 9 e.v. van het KB van 22 februari 1991 houdende algemeen regle-
ment betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen.
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3.5. VERWORVEN KARAKTER VAN DE IN DE TIJDSPAARVERZEKERING GESPAARDE TIJD
De werknemer blijft zijn rechten behouden op de niet-opgenomen verlofdagen,
gepresteerde overuren, … die hij opgespaard heeft via de tijdspaarverzekering. De
gespaarde tijd kan niet verloren gaan.

Wanneer de werknemer gedurende zijn actieve loopbaan vroegtijdig overlijdt,
wordt het saldo van de tijdspaarverzekering aan zijn erfgenamen uitbetaald aan de
persoon of personen die hij als begunstigde(n) heeft aangewezen.

3.5.1. Wijziging van werkgever
In geval de werknemer van werkgever verandert, zal de werknemer de keuze heb-
ben om het saldo op zijn tijdspaarverzekering over te dragen naar de tijdspaarverze-
kering bij zijn nieuwe werkgever (15) of onmiddellijk op te nemen.

3.5.2. Stopzetting van cao
In geval de tijdspaarregeling zou worden stopgezet (bijvoorbeeld omwille van niet-
verlenging van de cao), heeft de werknemer de keuze om het saldo later te gebrui-
ken om extra verlof te bekomen of om dit saldo onmiddellijk op te nemen.

3.5.3. Faillissement van werkgever
In geval van faillissement van de werkgever, zijn de rechten van de aangesloten werkne-
mers volledig gevrijwaard dankzij de externalisatie in handen van de verzekeraar en de
voor de verzekeraars geldende strenge prudentiële reglementering (zie supra).

3.6. FISCAAL EN SOCIAAL KADER
Om de tijdspaarregeling te bevorderen, is een aantrekkelijk of stimulerend fiscaal
kader wenselijk. Een storting op de tijdspaarverzekering zou fiscaal aftrekbaar moe-
ten zijn in hoofde van de werkgever (zoals het loon). De belastingheffing in hoofde
van de werknemer zou uitgesteld kunnen worden tot op het ogenblik van de opna-
me. In de mate dat de overheid het stelsel echt wil stimuleren kan een gunstige
belastingvoet (bijvoorbeeld het regime geldend voor vervangingsinkomens) voorge-
schreven worden.

Er zou eveneens overwogen kunnen worden om stortingen op de tijdspaarverzeke-
ring aan verlaagde socialezekerheidsbijdragen te onderwerpen.

(15) Tot zolang de werknemer geen nieuwe werkgever heeft, kan hij ervoor opteren om het saldo te
laten staan op de tijdspaarverzekering bij zijn oude werkgever.
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BESLUIT

Een tijdspaarregeling kan een uitweg bieden voor de groeiende nood aan arbeids-
flexibiliteit bij zowel werknemers als werkgevers.

Het speelt in op de behoefte van werknemers om gezin en werk beter op elkaar te
kunnen afstemmen, verlofdagen niet verloren te laten gaan (16), te sparen voor later
(bijvoorbeeld voor scholing, zorg, …), over te schakelen naar deeltijds werk, op
eigen verantwoordelijkheid vroeger uit dienst treden, e.d.m.

Voor werkgevers kan een tijdspaarregeling helpen om op piekmomenten het vaste
personeel te blijven inzetten (bijvoorbeeld voor ondernemingen in cyclische secto-
ren, zoals de autoindustrie). Het biedt hen ook een fiscaal gunstig alternatief voor de
uitbetaling van overuren.

Voor de overheid kan tijdsparen een middel zijn om “anders werken” te stimuleren
en ervoor te zorgen dat werknemers op deze manier minder geneigd zijn om ver-
vroegd de arbeidsmarkt te verlaten. Dit zal ook een positieve impact hebben op de
overheidsfinanciën.

____________

(16) Bijvoorbeeld omdat de verlofdagen niet overdraagbaar zijn naar een volgend jaar, omdat de nodi-
ge minimumpersoneelsbezetting van de diensten het niet mogelijk maakt om verlof op te nemen,
omdat een bedrijf kan verdwijnen (bijvoorbeeld faillissement), …
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Hendrik LARMUSEAU, directeur-generaal, FOD Sociale Zekerheid;
Frank ROBBEN, administrateur-generaal, Kruispuntbank van de
Sociale Zekerheid.

REDACTIECOMITE

VOORZITTER
Hendrik LARMUSEAU, directeur-generaal, FOD Sociale Zekerheid.

LEDEN
Frank VAN MASSENHOVE, voorzitter FOD Sociale Zekerheid;
directeurs-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid: Tom AUWERS,
Jan BERTELS en Hubert MONSEREZ;
adviseurs-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid: Michel 
EGGERMONT, Muriel RABAU en Daniel TRESEGNIE.

VASTE MEDEWERKERS
Roland VAN LAERE, Françoise GOSSIAU, Jean-Paul HAMOIR en
Guy RINGOOT.
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