
INHOUD

ARMOEDE BIJ BELGISCHE OUDEREN TIJDENS DE OVERGANG VAN WERK NAAR
PENSIONERING 3

MARJAN MAES

DE ZORGVERZEKERING IN BELGIE 33

GUNGOR KARAKAYA

STEUNBELEID VOOR MANTELZORGERS IN BELGIE: EEN TYPISCH BELGISCHE
ONTWIKKELING 57

AMANDINE JASMINE MASUY

INFORMATIE- EN ANALYSECENTRUM OF OBSERVATORIUM ONDERGRONDSE
ECONOMIE (OBSOE): HAALBAARHEIDSSTUDIE 81

JOZEF PACOLET en FREDERICK DE WISPELAERE

DEBAT MET DE ‘‘STAKEHOLDERS’’
EEN PERMANENTE STRUCTUUR OM DE GRIJZE ECONOMIE EN HET ZWARTWERK
TE OBSERVEREN EN TE ANALYSEREN: WENS OF NOODZAAK? 115

PIERRE VANDERVORST

SOCIAAL BELEID IN ONTWIKKELINGSLANDEN: ANDERS DAN ELDERS? OP ZOEK
NAAR DE EIGENHEID VAN AFRIKAANSE SOCIALE BESCHERMING 123

RIKA VERPOORTEN

ABSTRACTS

INHOUD-1-2010.qxp  13-7-2010  14:20  Pagina 1





ARMOEDE BIJ BELGISCHE OUDEREN TIJDENS
DE OVERGANG VAN WERK NAAR
PENSIONERING

DOOR MARJAN MAES (1)

Doctor economische wetenschappen aan de Université Catholique de Louvain en docente economie
aan de Hogeschool-Universiteit Brussel

1. INLEIDING

OESO-studies (2) toonden meermaals aan dat werken een doeltreffende manier is
om uit de armoede te blijven. Op het eerste gezicht lijkt deze vaststelling moeilijk te
verenigen met het feit dat de meeste OESO-landen socialezekerheidsstelsels creëer-
den die ouderen sterk aanmoedigen om juist zo snel mogelijk de arbeidsmarkt te
verlaten (3). Aangezien die vervroegde uittreding van oudere werknemers de jeugd-
werkloosheid op geen enkele manier heeft doen dalen (4), terwijl vervroegde uittre-
ding een bedreiging vormt voor de financiële houdbaarheid van de socialezeker-
heidsstelsels, valt het moeilijk te begrijpen waarom de Belgische overheid vervroeg-
de uittreding blijft aanmoedigen, des te meer indien ook nog eens blijkt dat dit het
armoederisico bij ouderen doet toenemen. Het is dit laatste argument – de armoede-
ervaring van de Belgische ouderen tijdens de overgangsperiode van werk naar pen-
sionering – dat we in dit artikel onderzoeken.

Het armoederisico bij de oudere bevolking zou in de meeste industrielanden mettertijd
gedaald zijn (5), dankzij de groeiende generositeit van pensioenstelsels. Dit is correct
voor zover men in armoedestudies met het begrip “ouderen” doelt op de 65- plussers (6).
De armoede-ervaring van de leeftijdsgroep 50-65 wordt, voor zover wij weten, zelden
diepgaand bestudeerd (7). Deze categorie omvat een alsmaar grotere groep van mensen
die worden gestimuleerd om de arbeidsmarkt zo snel mogelijk te verlaten via verschillen-
de uitwegen: oudere werkloosheid, pensioen wegens ongeschiktheid, vervroegd rust-
pensioen, brugpensioen en aanvullende pensioenstelsels, ... Met deze bijdrage 

(1) De auteur wenst prof. P. Pestieau (Ulg – UCLouvain), prof. E. Schokkaert (KULeuven) en prof. S.
Perelman (Ulg) te danken voor hun kritisch commentaar op een eerdere versie van de tekst.
(2) OESO, 2005a; OESO 2005b; Förster, 2000; Casey, Yamada, 2002.
(3) Gruber, Wise, 2004; Blöndal, Scarpetta, 1998.
(4) Boldrin, Dolado, Jimeno, Peracchi, 1999; Jousten, Lefebvre, Perelman, Pestieau, 2008.
(5) Engelhardt, Gruber, 2004, voor de VS; Cantillon et al., 1996, voor de OESO-zone; Desmet, Perel-
man, Pestieau, 2001, voor België.
(6) Förster, 2000; Engelhardt, Gruber, 2004; Tsakloglou, 1996; Heinrich, 2000; Smeeding, 2007;
Smeeding, 2004.
(7) Casey, Yamada, 2002; Hauser, 1997; Bonsang, Delhausse, Perelman, 2003; Dirven, Fouarge, 1998.
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willen we meer inzicht krijgen in de omvang van armoede bij deze bevolkingsgroep
“op werkbekwame leeftijd”. Hoewel we de klemtoon leggen op financiële armoede,
zullen we expliciet het verband leggen met andere dimensies van sociale uitsluiting,
zoals werkgelegenheid, gezondheid en onderwijsniveau (8).

Meestal zijn armoedestudies gebaseerd op panelsurveys in plaats van op administra-
tieve databanken. Beide hebben hun voor- en nadelen. Bijgevolg werd er meermaals
voor gepleit om longitudinale enquêtes te koppelen aan administratieve data (9).
Wij tonen aan dat de typische nadelen van armoedeanalyses op basis van de Aangif-
ten van Inkomstenbelasting (AIB), kunnen worden geminimaliseerd indien de steek-
proef wordt getrokken op het Rijksregister en vervolgens op individueel niveau de
koppeling wordt gemaakt met longitudinale AIB. Ten eerste maakt de longitudinale
aard van de AIB het mogelijk om heel wat jaren waarin mensen geen inkomens aan-
geven, als armoedejaren te identificeren, omdat ze onder het minimale belastbare
inkomen vallen. Dit leidt tot een drastische vermindering van het probleem van een
links-getrunkeerde inkomensverdeling. Ten tweede kunnen we via deze steekproef-
trekking sociologische huishoudens beschouwen, die doorgaans groter zijn dan fis-
cale huishoudens (10).

Dankzij het feit dat rijksregistergegevens niet enkel gekoppeld werden met de AIB
maar ook met de Socio-Economische Enquête van 2001, die een responsgraad heeft
van 98,6%, kunnen we bovendien een gedetailleerd sociaaleconomisch profiel
schetsen van de armen en in het bijzonder van diegenen die geen inkomensaangifte
doen maar wel in het Rijksregister zitten.

Dit artikel is als volgt opgebouwd. In deel 2 wordt uiteengezet hoe de koppeling
tussen het Rijksregister, de AIB en de Socio-Economische Enquête is gerealiseerd. In
deel 3 worden de Foster-Greer-Thorbecke (1984) (FGT)-armoedemaatstaven uitge-
legd. In deel 4 worden de FGT-maatstaven berekend die op verschillende dimensies
van sociale uitsluiting betrekking hebben en wordt ook ingegaan op armoede-
tendensen in de loop van de tijd. Deze gegevens worden vergeleken met de resultaten, als
die er zijn, van bestaande studies over armoede in België. Deel 5 bevat de conclusie.

(8) De Europese Raad van Laken van december 2001 identificeerde vier dimensies van sociale uitslui-
ting: financiële armoede, werkgelegenheid, gezondheid en onderwijs.
(9) Jenkins, Lynn, Sala, 2006; Adriaenssens, Peña-Casas, 2003.
(10) Decoster, Van Camp, 2000.
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2. SAMENSTELLING VAN DE STEEKPROEF

De hierna weergegeven resultaten zijn gebaseerd op een willekeurige steekproef uit
het Rijksregister van 30.183 Belgische privéhuishoudens (11) waarvan ten minste
één lid op 31 december 2001 tussen 55 en 75 jaar oud was. Van deze 30.183 huis-
houdens weerhouden we de individuen die in 2001 tussen 55 en 75 jaar oud waren.
Dit vermindert het aantal individuen in het bestand van 60.806 tot 43.726.

Deze 30.183 huishoudens (of 43.726 individuen) werden in de eerste plaats gekop-
peld aan de AIB (1991-2002) door middel van het rijksregisternummer. Dit impli-
ceert dat de individuen in ons bestand tussen 45 en 65 jaar oud zijn in 1991, tussen
46 en 66 in 1992, tussen 47 en 67 in 1993, ... 723 (12) van de 30.183 huishoudens
omvatten verschillende fiscale huishoudeenheden. Bijvoorbeeld: twee weduw-
naars/weduwen, gescheiden of alleenstaande individuen die volgens het Rijksregis-
ter samenwonen, maar afzonderlijk hun belastingformulier invullen, vormen twee
fiscale huishoudens, maar worden als één huishouden beschouwd. De AIB bevat de
jaarlijkse informatie die nodig is om de inkomstenbelasting te berekenen, onder
andere: burgerlijke staat, personen ten laste, kadastraal inkomen, bruto-inkomen uit
kapitaal en arbeid, vervangingsinkomens (rustpensioen, brugpensioen, oudere
werkloosheid, ziekte of invaliditeit, ...), aanvullende pensioenuitkeringen, pen-
sioensparen,... Voor elk jaar kan ongeveer 86% van de uit het Rijksregister geselec-
teerde individuen in de AIB worden teruggevonden. Dat betekent dat voor elk jaar,
ongeveer 14% van de Belgische burgers niet in de AIB kan worden teruggevonden
(13). Nochtans is slechts 4,2% van de uit het Rijksregister geselecteerde individuen
(dat wil zeggen, 1.844 van de 43.726) in geen enkel jaar tussen 1991 en 2002 in de
AIB terug te vinden. Dit wil zeggen dat het percentage burgers dat geen inkomen
aangeeft min of meer constant blijft over de tijd, maar het verbergt een aanzienlijke
individuele inkomensmobiliteit op en onder het niveau van het minimaal belastbaar
inkomen.

(11) Een huishouden bestaat uit alle individuen die dezelfde woonplaats hebben.
(12) Hun sociaaleconomische kenmerken zijn vergelijkbaar met die van de andere huishoudens,
behalve dat ze 3 keer meer alleenstaanden en wettelijk gescheiden individuen bevatten, 10 keer
meer feitelijk gescheidenen, 45% meer vrouwen en 10% meer individuen jonger dan 65.
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TABEL 1: SAMENSTELLING VAN DE STEEKPROEF

Om te begrijpen vanwaar die 14% niet-aangiften komt verwijzen we naar artikel 178
van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het Wetboek Inkomstenbelastingen
1992, dat volgende groepen vrijstelt om een inkomen aan te geven: 1° huishoudens
zonder beroepsactiviteit met een inkomen dat onder het minimaal belastbaar inko-
men ligt, en 2° huishoudens waarvan het inkomen uitsluitend bestaat uit rustpensioen
en kadastraal inkomen. Huishoudens onder 1° zijn arm terwijl dat niet zeker is bij
huishoudens die vallen onder 2°. Het was jammer genoeg echter onmogelijk de
niet-aangifte direct toe te schrijven aan 1° of aan 2°. Individuen die om reden 1°
geen aangifte indienen, verschijnen opnieuw in de AIB zodra hun inkomen het mini-
maal belastbaar inkomen overschrijdt. Indien dat gebeurt, beschouwen we de ont-
brekende periodes vóór hun terugkeer, als periodes van armoede. Ook de wetge-
ving inzake de toekenningsvoorwaarden voor het rustpensioen kan helpen niet-aan-
giftes toe te schrijven aan 1° of 2°.

(13) Dat bevestigt de bevinding van Perelman, Schleiper en Stevart, 1998, dat 13% van de Belgische
burgers geen inkomen aangeeft.
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Aantal huishoudens Aantal individuen

Rijksregister 30.183 60.806

Rijksregister, individuen

tussen 55 en 75 jaar oud 

30.183 43.726

Rijksregister, individuen tussen 55 en 75 jaar

oud, gekoppeld met de volkstelling

29.760 (match: 98,6%) 43.157 (match: 98,7%) 

Rijksregister, individuen tussen 55 en 75 jaar

oud, gekoppeld met de AIB 

1991 

1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

25.830 (match: 86,3%)

25.515 (match: 84,5%)

25.559 (match: 84,6%)

25.326 (match: 83,9%)

24.778 (match: 82,0%)

25.566 (match: 84,7%)

25.727 (match: 85,2%)

25.850 (match: 85,6%)

25.855 (match: 85,6%)

25.914 (match: 85,8%)

25.982 (match: 86,0%)

26.269 (match: 87,0%)

37.423 (match: 85,7%) 

37.023 (match: 84,67%)

37.115 (match: 84,88%)

36.856 (match: 84,29%)

36.208 (match: 82,80%)

37.213 (match: 85,10%)

37.465 (match: 85,68%)

37.651 (match: 86,10%)

37.677 (match: 86,16%)

37.764 (match: 86,36%)

37.819 (match: 86,49%)

38.213 (match: 87,39%)

Aantal individuen (huishoudens) die tussen 1991 en 2002 nooit in de AIB voorkomen: 1.844 (1.502)

Aantal individuen (huishoudens) die tussen 1991 en 2002 ten minste éénmaal in de AIB voorkomen: 41.882 (28.681)
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Deze correctie doet het aantal ontbrekende waarnemingen in de AIB spectaculair
dalen tot 5,4% en deze worden behandeld als rechts gecensoreerde waarnemingen.
Deze 5,4% is nog steeds aanzienlijk minder dan de zware attritie waarmee panelstu-
dies als het PSBH (14), SEP (15) en EU-SILC kampen (16). Aangezien we voor som-
mige armoedemaatstaven de afstand van het inkomen ten opzichte van de armoede-
drempel moeten kennen, werken we in de grafieken hieronder echter met de onge-
corrigeerde gegevens. Armoedegraden kunnen wel berekend worden op de gecorri-
geerde steekproef. De gecorrigeerde armoedegraden worden in voetnoten weergege-
ven en zijn ongeveer 50% hoger. Ze doen echter niets af aan de conclusies betreffen-
de het proefiel van armen.

De bruto-inkomens van onze steekproef werden omgezet in netto-inkomens (17) in
reële termen (met 2002 als referentiejaar) en vergelijkbaar gemaakt tussen huishou-
dens van verschillende omvang door middel van de OESO-equivalentieschaal: 1 voor
het gezinshoofd, 0,5 per bijkomende volwassene en 0,3 per kind.

Interessant is dat de 30.183 huishoudens (overeenkomend met 43.726 individuen)
die uit het Rijksregister werden geselecteerd, ook kunnen worden gekoppeld aan
de Socio-Economische Enquête van 2001, door het gebruik van het rijksregisternum-
mer. Deze volkstelling, die in België om de tien jaar wordt georganiseerd, heeft een
respons van 98,6% en bevat informatie over onderwijsniveau, beroepscategorie
(werknemer in de privésector, ambtenaar, zelfstandige, …), de sector waarin het
individu werkzaam is of was (landbouw, bankwezen, bouw, industrie, …) en de
gezondheidstoestand.

In de rest van dit artikel leggen we de klemtoon op het gezinshoofd (18), maar de
eenheid voor de berekening van het inkomen is het huishouden. Dat betekent dat
het gezinshoofd als arm wordt beschouwd, als het inkomen van het huishouden
waartoe hij behoort, onder de armoedegrens ligt. In het volgende gedeelte bekijken
we hoe armoede wordt gemeten.

(14) De steekproefomvang van de Panel Studie van Belgische Huishoudens (PSBH) die eveneens de
periode 1992-2002 dekt, daalt van 4.439 huishoudens in 1992 tot 2.958 in 2002.
(15) De steekproefomvang van het SEP (Sociaal-economisch Panel) daalt van 6.471 in 1985 tot 2.257
in 1997.
(16) Voor België heeft de EU-SILC (Study Income and Living Conditions) een respons van slechts
48,6 (60,2)% in 2004 (2005).
(17) Voor een weduwe en weduwnaar of twee gescheidenen die samenwonen, worden de netto-
inkomens voor elk fiscaal huishouden afzonderlijk berekend. Vervolgens wordt het netto-inkomen
van alle fiscale huishoudens opgeteld en in een laatste fase wordt de equivalentieschaal op deze som
toegepast.
(18) Het gezinshoofd is het individu dat het inkomen aangeeft. Voor gehuwde individuen bepaalt de
fiscale wetgeving dat dit de man is. In 2.838 huishoudens wordt de echtgenote van de aangever zelf
aangever bij de dood van haar man of na een echtscheiding.
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3. ARMOEDEMAATSTAVEN

In dit gedeelte wordt de klasse van armoedemaatstaven uiteengezet zoals ontwik-
keld door Foster-Greer-Thorbecke (1984). Hun populariteit is te danken aan het feit
dat ze drie dimensies van armoede vatten via de armoedegraad, de armoedekloof en
de inkomensongelijkheid onder armen. De armoedegraad is het aantal individuen
met een inkomen onder de armoedegrens als een percentage van de ganse populatie,

dat wil zeggen waarbij q het aantal armen is en N het aantal indivi-

duen in de populatie. De armoedegraad houdt echter geen rekening met de intensi-
teit van de armoedesituatie. Om rekening te houden met situaties waar de armen
een inkomen hebben dat ver in plaats van juist onder de armoedegrens ligt, kan  de
gemiddelde inkomensafstand van armen tot de armoedegrens 

worden berekend waarbij het gemiddelde inkomen van de armen is

en de armoedegrens. Wanneer deze wordt vermenigvuldigd met

bekomt men de zogenaamde armoedekloof waarvan kan wor-

den aangetoond dat deze gelijk is aan , waarbij het inkomen is

van arm individu i. De armoedekloof kan worden gezien als de gemiddelde kostprijs
die de maatschappij betaalt om de armoede te elimineren, omdat ze aantoont hoe-
veel inkomen naar de armen zou moeten worden overgeheveld opdat hun inkomen
tot aan de armoedegrens kan worden opgetrokken. Indien men zich echter meer
bekommert om diegenen die verder van de armoededrempel verwijderd zijn, zou
dit geen bevredigende armoedemeting zijn. Een armoede-index die wel gevoelig is
voor de verdeling van inkomen onder de armen, is de intensiteit van de armoedek-
loof. Deze geeft de armen met een grotere inkomenskloof meer gewicht. Zo is het
gewicht dat aan een arm individu wordt toegekend, gelijk aan zijn inkomensafstand
tot de armoedegrens:
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In het volgende gedeelte berekenen we op basis van een armoedegrens

gelijk aan 50% (19) van het equivalent mediaan netto-inkomen van heel de econo-

mie (20) teneinde de resultaten vergelijkbaar te maken met die van andere armoede-

studies in België die betrekking hebben op de periode 1991-2002. Deze zijn vaak

gebaseerd op panelstudies, zoals het SEP, PSBH, EU-SILC en soms ook de AIB. Ze

leveren echter zelden resultaten op over en (21). 

4. TOEPASSING VAN DE DECOMPOSITIE-EIGENSCHAP OP DE BELGISCHE OUDEREN (22)

De FGT-maatstaven, die in het vorige gedeelte werden uiteengezet, zijn additief ont-

leedbaar. Dat betekent dat armoede in heel de bevolking kan worden omschreven

als een gewogen gemiddelde van armoede in verschillende subgroepen van de

bevolking, waarbij de gewichten gelijk zijn aan het aandeel gezinshoofden die

deel uitmaken van de subgroep j=1,…,J:

waarbij de armoede-index in subgroep j is en . De FGT-maatstaven

worden berekend door de bevolking te ontleden per jaar (4.1.), per jaar met een

onderscheid tussen inkomen vóór en na belastingen en transfers (4.2.), volgens leef-

tijd (4.3.), arbeidsmarktstatus (4.4.), burgerlijke staat (4.5.), onderwijsniveau (4.6.),

gezondheid (4.7.) en beroepscategorie (4.8.) van de gezinshoofden. Voor de inter-

pretatie moet men in het achterhoofd houden dat de onderstaande figuren voor elke

j de armoede-index weergeven die dus niet is gewogen door het gewicht van

die subgroep in de totale bevolking

(19) We deden de analyse nog eens over met een armoedegrens van 60%, maar dat verandert de
conclusies niet.
(20) Met dank aan het Belgisch Nationaal Instituut voor de Statistiek voor deze gegevens.
(21) Met uitzondering van Dirven, Fouarge (1996).
(22) Met uitsluiting van de 1.844 individuen (1.502 huishoudens) die in de Enquête zijn opgenomen,
maar voor geen enkel jaar in de AIB zijn terug te vinden. Hun sociaaleconomische profiel kan echter
in deel 4.9 perfect worden geschetst.
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4.1. DECOMPOSITIE PER JAAR
Op basis van het SEP stelt Cantillon (1999) dat armoede is gestegen bij de leeftijds-
groep 50-75 jaar over de tijd.

TABEL 2: P1 PER JAAR

Bron: Cantillon, 1999.

Figuur 1 bevestigt op basis van onze steekproef dat de armoedegraad geleidelijk aan
stijgt, van 11% in 1991 tot 15% in 2002. Anderzijds blijkt uit figuur 3 dat de inko-
mensongelijkheid onder armen mettertijd afneemt. Men kan echter niet zomaar
concluderen dat dit trendeffecten zijn: de steekproef volgt immers een cohort van
individuen die overgaan van werk (met arbeidsinkomen) naar pensionering (met
een vervangingsinkomen) en vervangingsinkomens zijn typisch minder ongelijk ver-
deeld dan inkomens uit arbeid. We komen hierop terug in 4.3.

FIGUUR 1: P1 PER JAAR

(23) Dit lijkt misschien weinig in vergelijking met onze eigen berekeningen in figuur 1, maar het SEP
geeft voor de volledige bevolking een armoedecijfer van 7,2 (7,7)% in 1992 (1997), terwijl in de
PSBH P1=11,1 (11,0)% in 1993 (1995), wat veel dichter bij onze resultaten ligt.10
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FIGUUR 2: P2 PER JAAR

FIGUUR 3: P3 PER JAAR

11
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4.2. ARMOEDE VOOR EN NA BELASTINGEN EN TRANSFERS
In een bescheiden poging om de impact van belastingen en transfers op armoede te
schatten, worden de FGT-maatstaven vooreerst berekend op basis van het bruto-
arbeidsinkomen, maar met een armoedegrens op basis van het equivalent netto-
inkomen. Dit scenario brengt ons op een armoedegraad die mettertijd stijgt van 40
tot 80%: omdat de steekproef een cohorte van individuen volgt die ouder worden,
verschuift hun inkomen mettertijd van inkomen uit arbeid naar vervangingsinko-
mens. Als we bovenop het bruto-arbeidsinkomen ook bijstandsuitkeringen (Gega-
randeerd Inkomen voor Ouderen) toekennen, blijft de armoedegraad ongewijzigd,
maar de armoedekloof daalt drastisch. Blijkbaar ligt het niveau van de het Gegaran-
deerd Inkomen voor Ouderen (IGO) in België onder de armoedegrens. Dat betekent
dat in België het bijstandsysteem, dat nochtans expliciet gericht is op armoedebes-
trijding, niet doeltreffend is. Het feit dat de armoedekloof wel drastisch wordt verk-
leind, betekent ook dat het in België niet zo veel zou kosten om degenen die zich
net onder de armoedegrens bevinden, tot net boven de armoedegrens te brengen.
Als men bovendien bovenop de bruto-inkomens uit arbeid niet enkel bijstand maar
ook socialezekerheidsuitkeringen zou introduceren, wordt duidelijk dat deze laatste
wel de armoedecijfers van 40-80% doen dalen tot 11-15% (24) terwijl het Belgische
socialezekerheidsstelsel als doelstelling heeft om sociale risico’s te verzekeren (25).
De armoedecijfers wijzigen tenslotte niet indien alle inkomens worden omgezet van
bruto naar netto via de inkomensbelasting. Dit komt doordat socialezekerheidsuitke-
ringen, indien ze het enige gezinsinkomen zijn, doorgaans niet aan inkomstenbelas-
ting onderworpen zijn.

Uiteraard hangen de resultaten af van de gekozen armoedegrens (26). Bovendien
houden ze geen rekening met het feit dat werk disincentieven in het belastings en
transferstelsel het arbeidsaanbod beinvloeden. Uit verschillende studies (27) is
gebleken dat een verlaging van de socialezekerheidsuitkeringen ouderen ertoe aan-
zet om langer te werken, en zo hun bruto-inkomen uit arbeid verhoogt.

(24) Volgens de EU-SILC-resultaten daalde armoede bij 65-plussers in 2004 (2005) van 91,8 (91,5)%
tot 20,6 (20,6)%. Cantillon, 1999, constateert op basis van het SEP dat tussen 1985 en 1997 35% van
de huishoudens dankzij de sociale zekerheid uit de armoede geraakte.
(25) Hierbij merken we op dat het Belgische rustpensioen niet alleen Bismarckiaanse, maar ook Beve-
ridgeaanse kenmerken vertoont, in die zin dat het een minimumpensioen garandeert mits voldoende
lange loopbaan. 
(26) De resultaten gelden voor een armoedegrens van 50% en 60% van het equivalent mediaan inko-
men. Met een armoedegrens van 40% van het equivalent mediaan inkomen echter zou de bijstands-
uitkering de armoede doen dalen tot ongeveer 7% in 1992 en tot 9% in 2002.
(27) Gruber, Wise, 2004; Blöndal, Scarpetta, 1998.
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FIGUUR 4: P1 VOOR/NA BELASTING/TRANSFER

FIGUUR 5: P2 VOOR/NA BELASTING/TRANSFER 
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FIGUUR 6: P3 VOOR/NA BELASTING/TRANSFER

4.3. DECOMPOSITIE VOLGENS LEEFTIJD

TABEL 3: ARMOEDEGRAAD IN BELGIE VOLGENS LEEFTIJD

Uit de meeste studies, zoals samengevat in tabel 3 hierboven en Cantillon (1999) in
tabel 2, blijkt dat ouderen, ceteris paribus, armer zijn. Figuur 7 bevestigt dit op basis
van onze eigen administratieve databank. De armoedegraad stijgt van 9% op 45 jaar
tot 16% op 75 jaar. Mogelijkerwijze komt dit doordat vervangingsinkomens, die ove-
rigens lager liggen dan inkomen uit arbeid, alleen met de prijsindex en niet de loon-

(28) Armoedelijn is hier 60% van het equivalent mediaan netto-inkomen (tegenover 50% bij eerdere studies).
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Auteur (jaar) Bron Armoedegraad 

Wu (2005) PSBH in 1997 12.3% bij 65plus, 8.4% hele bevolking 

Forster (2000) AIB in 1995 13.8% bij 65plus, 5.1% bij 51-65 jaar 

Heinrich (2000) PSBH in 1994 13.6% bij 65plus, 10.25% onder 65 jaar 

Bonsang, Perelman, 

Delhausse (2003) 

PSBH in 1999 6.9% inactieven 60-69, 3% actieven 50-59, 

15.6% inactieven 50-59 

Guio (2005) EU-SILC in 2004 (2005)1 12.7 (10.7)% bij 50-65 jaar, 20.6 (20.6)% bij 

65plus  

(28)
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index mee-evolueren, in tegenstelling tot de armoedegrens, die per definitie de loon-
evolutie volgt. Uit Figuur 9 blijkt daarentegen dat inkomensongelijkheid onder
armen sterk daalt met de leeftijd. Het feit dat armoedemetingen zoals P1 en P3 tot
tegenovergestelde resultaten leiden, wordt verklaard door het feit dat ouderen
steeds meer van vervangingsinkomens afhankelijk zijn, die doorgaans minder onge-
lijk verdeeld zijn dan inkomens uit arbeid.

Om na te gaan of onze resultaten nu een leeftijdseffect weergeven of eerder een
trendeffect over de tijd, presenteren we de armoedecijfers volgens leeftijd voor
twee even lange periodes: 1991-1996 en 1997-2002. De armoedecijfers van 1997-
2002 liggen voor bijna elke leeftijdscategorie (29) net boven die van 1991-1996:
bovenop de stijging van armoede met leeftijd is er tevens een trendtoename van
armoede.

FIGUUR 7: P1 VOLGENS LEEFTIJD

(29) We stelden vast dat, in vergelijking met de periode 1991-1996, de daling van de armoede voor
de leeftijdsgroep 61 tot 64 jaar uitsluitend te wijten is aan een vermindering van de armoede bij de
actieve zelfstandigen. De pensioenhervorming van 1996 heeft klaarblijkelijk geen invloed gehad op
de armoede bij de wettelijk gepensioneerden. Overigens stellen we vast dat de armoede bij werklozen
boven de 58 jaar en bij de zieken voor om het even welke leeftijd significant is verhoogd in de periode
1997-2002, in vergelijking met de periode 1991-1996.
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FIGUUR 8: P2 VOLGENS LEEFTIJD

FIGUUR 9: P3 VOLGENS LEEFTIJD
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4.4. DECOMPOSITIE VOLGENS ARBEIDSMARKTSTATUS

TABEL 4: ARMOEDEGRAAD IN BELGIE VOLGENS ARBEIDSMARKTSTATUS

Armoedestudies over België zoals samengevat in tabel 4 komen tot eenzelfde bevin-
ding: werknemers kennen geen armoede. Uit onze administratieve steekproef blijkt
eveneens dat er, voor individuen tussen 50 en 65 jaar oud, geen werkende armen
zijn, met uitzondering van de zelfstandigen. Armoede is geconcentreerd bij diege-
nen met een socialezekerheidsuitkering. We onderscheiden 6 arbeidsmarktstatussen
(30): werknemers, zelfstandigen, rustgepensioneerden, bruggepensioneerden,
werklozen en zieken. De armoedegraad bereikt meer dan 30% voor de oudere werk-
lozen maar zakt op 50 en 55-jarige, de leeftijden waarop zij een ancienniteitstoeslag
krijgen. Zeer laag is daarentegen de armoede bij bruggepensioneerden: tussen 2 en
4%. Reden is dat bruggepensioneerden een hogere uitkering krijgen dan werklozen
omdat brugpensioenuitkeringen werkloosheidsuitkeringen aanvullen tot ten minste
50% van het nettoloon en gedeeltelijk geïndexeerd worden volgens de loonstijging,
terwijl dit niet het geval is voor werkloosheidsuitkeringen. De armoedegraad bij zelf-
standigen schommelt continu rond de 30% maar daalt fors op 65 jaar, de leeftijd
waarop de inkomensgrens voor toegelaten arbeid wordt opgetrokken voor diege-
nen die arbeid cumuleren met een rustpensioen. De armoedecijfers zijn daarente-
gen bijzonder laag voor de werknemers, maar stijgen wel op de leeftijd van 58 tot
61 jaar: uit onderzoek van onze data kunnen we afleiden dat dit wellicht komt door-
dat de partner van het gezinshoofd doorgaans enkele jaren vóór het gezinshoofd
met pensioen gaat en in dat geval leeft van een lager vervangingsinkomen. Hierdoor
neemt het inkomen van het huishouden af. Ten slotte, wie van ziekte- en rust-

(30) Elk gezinshoofd krijgt de arbeidsmarktstatus die de grootste inkomsten oplevert.

17

ARMOEDE BIJ BELGISCHE OUDEREN TIJDENS DE OVERGANG VAN WERK NAAR PENSIONERING

Auteur (jaar) bron Armoedegraad volgens arbeidsmarkstatus 

Cantillon (1999) SEP 1992 

en 1997 

1.8 (0.8)% werknemers, 11.6 (10.8)% gepensioneerden, 

27.6 (36.8)% werklozen, 10.0 (16.4)% zieken 

Ras, Pommer, 

Wildeboer Schut 

(2002) 

PSBH van 

1997 

3% werknemers, 15% zelfstandigen, 29% werklozen, 18% 

gepensioneerden, 24% inactieven 

Bonsang, Perelman, 

Delhausse (2003) 

PSBH van 

1998 

3% actieven 50-59 jaar, 15,6% inactieven 50-59 jaar, 6.9% 

inactieven 60-69 jaar 

EU-SILC (2004-

2005) 

SILC van 

2004 (2005) 

4.3 (3.9)% werknemers, 28.4 (30.7)%werklozen, 17.7 

(18.4)% gepensioneerden 

Guio (2005) 
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pensioenuitkeringen leeft, heeft 6 tot 8 meer kans dan een werknemer dat hij arm
is. Merk hierbij wel op dat van de armen die een rustpensioen (ziekteuitkering) ont-
vangen, 45% (35%) voordien als zelfstandige werkte, terwijl de vroegere zelfstandi-
gen slechts 11% (10%) uitmaken van de totale bevolking van rustgepensioneerden
(zieken): armoede bij gepensioneerden is vooral een issue voor het stelsel van zelf-
standigen. De armoedecijfers van rustgepensioneerden liggen lager tussen 50 en 60
jaar dan erna. Eigenlijk is dit omdat de rustpensioenen voor de leeftijd van 60 corres-
ponderen met overlevingspensioenen en deze mogen gecumuleerd worden met
inkomen uit arbeid, tot een hogere inkomensgrens.

FIGUUR 10: P1 VOLGENS ARBEIDSMARKTSTATUS (31)

De armoedegraad van de werknemers ligt dus iets hoger dan voor de bruggepensio-
neerden, hoewel, zoals blijkt uit tabel 5, boven het 5e percentiel van de inkomens-
verdeling het beschikbare inkomen van werknemers ongeveer 30% hoger ligt dan
dat van bruggepensioneerden. Eveneens interessant is dat boven het eerste inko-
mens-kwartiel van bruggepensioneerden, hun inkomens vergelijkbaar zijn met die
van rustgepensioneerden. Tenslotte blijkt de enorme heterogeniteit in inkomens bij
zelfstandigen: het inkomen van zelfstandigen in het 90e en 95e percentiel is van alle
arbeidsstatussen het hoogst, terwijl het in het 10e en 5e percentiel het laagst is.

(31) Zoals we hogerop reeds aanhaalden, wordt de armoede-index voor elke subgroep niet gewogen
door het percentage gezinshoofden in die subgroep: het aantal werknemers (zelfstandigen) daalt van
5.570 (1.344) op 50 jaar tot 482 (211) op 66 jaar, terwijl het aantal rustgepensioneerden stijgt van
280 op 50 jaar (= individuen met een overlevingspensioen) tot 8.075 op 65 jaar.
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TABEL 5: INKOMENSVERDELING VOLGENS ARBEIDSMARKTSTATUS, IN EUR

4.5. ONTLEDING VOLGENS BURGERLIJKE STAAT
Cantillon (1999) stelt op basis van de volledige populatie van het SEP dat gehuwden
minder arm zijn dan alleenstaanden, weduwen en gescheidenen:

TABEL 6: P1 VOLGENS BURGERLIJKE STAAT

Bron: Cantillon, 1999.

Op basis van de PSBH van 1998 stellen Bonsang, Perelman en Delhausse (2003) van
hun kant dat armoede hoger is indien er personen ten laste in het gezin zijn:

TABEL 7: P1 VOLGENS BURGERLIJKE STAAT

Bron: Bonsang, Perelman, Delhausse, 2003.

Onze administratieve gegevens bevestigen deze resultaten in figuur 11: het huwelijk
of samenwonen is, ceteris paribus, een doeltreffend middel om uit de armoede weg te
blijven. Dit kan worden verklaard door het feit dat de verdiencapaciteit hoger ligt en
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 Gemiddeld 
95e 
percentiel 

90e 
percentiel 

Derde 
kwartiel 

Eerste 
kwartiel 

10e 
percentiel 

5e 
percentiel 

Werklozen 10.387 16.446 14.418 12.083 9.578 6.203 5.306 
Zieken 11.130 16.556 14.746 13.061 8.720 6.621 6.192 
Rustgepensioneerden 12.468 19.151 16.750 13.814 9.263 6.965 6.355 
Zelfstandigen 16.641 42.719 29.539 17.276 6.965 5.801 4.972 
Bruggepensioneerden 13.508 19.859 17.304 14.715 9.409 8.399 7.734 
Werknemers 16.954 27.439 23.318 18.608 11.884 9.396 7.793 

Reële armoedegrens voor de jaren 1991-2002: 7.131 

 85 88 92 97 

Gehuwd 4,3 4,3 5,1 5,8 

Alleenstaand 10,6 11,3 12,5 12,3 

Weduwe 8,9 9,5 12,8 9,6 

Gescheiden 11,4 9,5 9,2 9,4 

 50-59 60-69 

 Actief Inactief Inactief 

Alleenstaand 0,0 7,4 3,3 

Gehuwd 0,0 1,6 3,9 

Gehuwd + andere 4,0 26,5 14,5 
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misschien door schaalvoordelen dankzij een groter huishouden. Dat het verschil tus-
sen gehuwden (of samenwonenden) en alleenstaanden kleiner wordt naarmate de
leeftijd toeneemt, kan wellicht worden toegeschreven aan het feit dat het aantal leden
van het huishouden die van een vervangingsinkomen afhankelijk zijn, ook met de
leeftijd toeneemt. De aanwezigheid van kinderen ten laste verhoogt, ceteris paribus,
het armoederisico aanzienlijk. Mogelijkerwijze heeft de aanwezigheid van kinderen in-
vloed op de beslissing van de ouders om al dan niet te gaan werken en/of het kan ook
gewoon het gevolg zijn van de gebruikte equivalentieschaal (32). De armoedegraad
bij de gezinshoofden (33) met kinderen ten laste ligt zowel voor alleenstaanden als
voor gehuwden meer dan dubbel zo hoog voor gepensioneerden ouder dan 65, in
vergelijking met onder de 60. Een plausibele verklaring is dat, volgens de Belgische
sociale wetgeving, het bedrag van werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen
hoger is wanneer er kinderen ten laste zijn, terwijl dit niet het geval is voor rustpen-
sioenen. De wetgever gaat er blijkbaar van uit dat rustgepensioneerden geen kinderen
ten laste kunnen hebben terwijl bruggepensioneerden dat wel kunnen.

FIGUUR 11: P1 VOLGENS BURGERLIJKE STAAT

4.6. DECOMPOSITIE VOLGENS ONDERWIJSNIVEAU
Armoedestudies concluderen eensgezind dat het armoederisico lager is bij een
hoger onderwijsniveau. (34) Een verklaring hiervoor is dat investeren in menselijk
kapitaal rendeert in de vorm van een hoger inkomen uit arbeid.

(32) Armoede bij groepen met of zonder kinderen kan sterk variëren naargelang van de gekozen
equivalentieschaal (De Vos, Zaidi, 1998).
(33) Het aantal alleenstaanden (gehuwden) met kinderen ten laste daalt van 605 (3.376) op 50 jaar
tot 359 (96) op 65 jaar, terwijl het aantal alleenstaanden (gehuwden) zonder kinderen ten laste steeg
van 1.520 (2.635) tot 3.565 (9.425).
(34) Bonsang, Perelman, Delhausse, 2003, op basis van de PSBH van 1998, en Cantillon, 1999, op
basis van het SEP.20
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Figuur 12 geeft de armoedegraad volgens onderwijsniveau weer, op basis van ons admi-
nistratief bestand gekoppeld aan de Socio-Economische Enquête van 2001. Zoals ver-
wacht, is armoede het laagst voor individuen met een universitair of hogeschooldiploma
(6%). Echter voor individuen met een technische opleiding is de armoedegraad even
laag. Armoede blijkt het grootst te zijn bij diegenen die een beroepsopleiding kregen of
algemeen secundair onderwijs volgden zonder hun studies af te maken. Deze resultaten
geven dus aan dat niet alleen de duur maar ook de studierichting (technisch, beroeps,
algemeen secundair) en het vervolledigen van de studie van belang is.

FIGUUR 12 (35): P1 VOLGENS ONDERWIJSNIVEAU

4.7. DECOMPOSITIE VOLGENS GEZONDHEIDSTOESTAND
Voor zover we weten, houden slechts weinig studies over armoede in België rekening
met de gezondheidstoestand terwijl dit toch een van de dimensies van sociale uitsluiting
is zoals bepaald op de Europese Raad van Laken in 2001. Enkel uit de EU-SILC-resultaten
(36) blijkt dat in 2004 (2005) voor België van alle individuen 14% (15,3%) een zwakke
gezondheid hebben en arm zijn, tegenover 7,8 (7)% niet-armen met een zwakke gezond-
heid (37). Onze gegevens bevestigen dat armoede hoger is naarmate de algemene
gezondheidstoestand slechter is. Hieruit kan men natuurlijk niet concluderen
in welke richting de oorzakelijkheid gaat. Men zou enerzijds kunnen 

(35) Het percentage van de bevolking met een bepaald onderwijsniveau staat tussen haakjes. Als we
ook de waarnemingen voor die huishoudens opnemen die gedurende enkele jaren geen inkomen
aangaven, worden de armoedegraden volgens opleidingsniveau respectievelijk: 0,19; 0,19; 0,14;
0,25; 0,19; 0,15; 0,11; 0,20; 0,22; 0,18; 0,10; 0,23.
(36) Zie www.statbel.fgov.be/silc.
(37) Armoededrempel vastgelegd op 60% van het equivalent mediaan inkomen.
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verwachten dat individuen met een zwakke gezondheid kwetsbaarder zijn op de
arbeidsmarkt en zo hun job kunnen verliezen. Anderzijds kan het zijn dat een laag
inkomen leidt tot een slechte gezondheid. Overigens is het niet noodzakelijk zo dat
diegenen die een slechte subjectieve gezondheid rapporteren, ziek of invalide zijn:
van alle mannen (vrouwen) die ziekte- of invaliditeitsuitkeringen (38) ontvangen,
verklaart 20% (21%) (39) in goede of zeer goede gezondheid te zijn, terwijl 32%
(35%) verklaart in slechte of zeer slechte gezondheid te zijn, en 43% (40%) verklaart
zich min of meer goed te voelen (40). De correlatie tussen de algemene zelfgerappor-
teerde gezondheidstoestand en het ontvangen van ziekteuitkeringen is dus zwak.

FIGUUR 13 (41): P1 VOLGENS GEZONDHEIDSTOESTAND

(38) In 1999, 2000 of 2001.
(39) In 2001.
(40) 4% (4%) van de mannen (vrouwen) heeft niet op deze vraag geantwoord.
(41) Het percentage individuen volgens gezondheidstoestand staat tussen haakjes. Na toevoeging van
de huishoudens die tijdelijk niet in de AIB opgenomen waren, zien de armoedegraden er als volgt uit:
zeer goed: 0,14, goed: 0,15, min of meer OK: 0,19, slecht: 0,24, zeer slecht: 0,27, niet weergegeven:
0,19. Hieruit blijkt dat wie tijdelijk niet in de AIB is opgenomen en in die jaren arm was, een groter
risico loopt om een slechte of zeer slechte gezondheid te hebben.
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4.8. DECOMPOSITIE VOLGENS BEROEPSCATEGORIE
Het laatste criterium op basis waarvan de FGT-maatstaven worden ontleed, is de
beroepscategorie. Cantillon, 1999, komt op basis van de werkende populatie van
het SEP tot de conclusie: armoede is hoog bij zelfstandigen en laag bij werknemers
(vooral kaderleden en bedienden).

TABEL 8: P1 VOLGENS BEROEPSCATEGORIE

Bron: Cantillon, 1999.

Onze eigen administratieve steekproef gekoppeld aan de Socio-Economische Enquête
levert wat dit criterium betreft interessante informatie. De in de Enquête beschouwde
beroepscategorieën kunnen, tenzij het om niet-actieven gaat, worden onderge-
bracht in een van de drie Belgische socialezekerheidsstelsels: ambtenaren, werkne-
mers en zelfstandigen. Van alle stelsels betalen de zelfstandigen de minste socialeze-
kerheidsbijdragen(42), niet alleen omdat de bijdragevoet voor hen lager is, maar
ook omdat deze categorie niet altijd alle inkomsten aangeeft (43). Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de armoedegraad bij ambtenaren en werknemers in de privé-
sector minder dan 5% bedraagt, terwijl die bij sommige zelfstandigen tot 40%
oploopt (44). Het is vooral het feit dat de armoede bijzonder hoog ligt voor vrije
beroepen, waaronder dokters, advocaten, notarissen, ... die traditioneel geasso-
cieerd worden met hogere inkomensklassen, wat suggereert dat er eventueel sprake
zou kunnen zijn van niet-aangifte van belastingen (45).

(42) De bijdragen zijn forfaitair tot aan een bepaald plafond. Boven dat plafond zijn de bijdragen pro-
portioneel met het beroepsinkomen, maar de bijdragevoet is wel regressief. 29% van de zelfstandigen
in hoofdberoep geeft een inkomen aan onder dit plafond (RSVZ, 2005).
(43) Franck, 1987.
(44) Merk op dat voor diegenen die in 2001 verklaren zelfstandige te zijn of geweest te zijn, dat op
basis van de AIB over de periode 1991-2002 genomen, het voor 60% van die jaren actieve zelfstandi-
gen, 30% gepensioneerden, 5% werknemers en 5% zieken betreft.
(45) De statistische gegevens van de RSVZ geven per beroepscategorie uitsluitend het gemiddelde
inkomen weer, niet de verdeling van de inkomens. Het gemiddelde inkomen bij de vrije beroepen en
de zelfstandigen in het algemeen ligt vrij hoog zo blijkt uit gegevens van de RSVZ, die overigens
nauw aansluiten bij onze resultaten voor het gemiddelde inkomen (zie tabel 5). 23

ARMOEDE BIJ BELGISCHE OUDEREN TIJDENS DE OVERGANG VAN WERK NAAR PENSIONERING

 85 88 92 97 

Ongeschoolde arbeiders 6,4 8 9,9 14,6 

Geschoolde arbeiders 3,6 4,2 4,4 5,2 

Werknemers 1,9 1,8 1,9 3,6 

Kaderleden 1,3 0,8 1,9 2,5 

Zelfstandigen 14,1 7,8 12,1 11,0 

Landbouwers 36,4 35,4 32,3 37,3 
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FIGUUR 14: P1 VOLGENS BEROEPSCATEGORIE

Dit vermoeden wordt gesterkt als we de armoedecijfers herberekenen nadat we de
waarnemingen hebben toegevoegd van die huishoudens die tijdelijk uit de AIB
waren verdwenen en vervolgens weer opduiken. Dan worden de armoedecijfers
respectievelijk: statutaire ambtenaren: 0,04; contractuele ambtenaren: 0,10; onder-
nemingshoofden in dienstverband: 0,13; andere bedienden: 0,8; arbeiders: 0,13;
ondernemingshoofden niet in dienstverband: 0,31; zelfstandigenstatuut: 0,41; vrije
beroepen: 0,44; zelfstandig helpers: 0,50; huishoudpersoneel: 0,33; andere: 0,33;
ontbrekend: 0,21. De armoedecijfers bij zelfstandigen wijzigen dus nauwelijks ten
opzichte van figuur 14, terwijl die bij alle andere statuten verdubbelden. Hoe komt
het dat zelfstandigen (want bij ambtenaren en werknemers doet dit zich niet voor)
die niet verplicht zijn een aangifte te doen op moment dat hun inkomen onder het
minimum belastbare inkomen zit, toch een aangifte indienen? Een verklaring kan
zijn dat de zelfstandigen een fiscale stimulans hebben om in de AIB te zijn geregis-
treerd, aangezien deze registratie hun recht geeft op een aantal fiscale aftrekposten.

4.9. WIE ZIJN DE MENSEN DIE IN HET RIJKSREGISTER ZIJN OPGENOMEN, MAAR GEEN
INKOMEN AANGEVEN?
Tot nog toe analyseerden we de gezinshoofden die voor ten minste één jaar een
inkomen aangeven. Zoals echter in tabel 1 is aangegeven, geven 1.502 van de
30.138 nooit een inkomen aan voor de periode 1992-2002. Gelukkig zijn ze wel in
de Socio-Economische Enquête vertegenwoordigd, die een responsgraad heeft van
98,6% zodat ze, qua sociaaleconomisch profiel, perfect kunnen worden vergeleken
met diegenen die ten minste één jaar in de AIB waren opgenomen.
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TABEL 9: VERGELIJKING VAN HUISHOUDENS IN EN BUITEN DE AIB, IN 2001
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Totaal: 30.183 huishoudens Buiten AIB (.1502 huishoudens) In AIB (28.681 huishoudens) 

Burgerlijke staat van het gezinshoofd

Andere 2,33% 2,24%

Alleenstaande 19,24% 6,32%

Gehuwde 32,76% 63,34%

Weduwnaar/weduwe 28,10% 19,74%

Wettelijk gescheiden 17,44% 8,28%

Feitelijk gescheiden 0,13% 0,07%

Geslacht van het gezinshoofd

Man 38,28% 68,54%

Vrouw 61,27% 31,46%

Aantal leden in het huishouden

1 53,33% 28,83%

2 29,43% 51,12%

3 8,32% 13,28%

4 3,79% 4,22%

5 2,06% 1,51%

6 1,60% 0,63%

>6 0,93% 0,40%

Regio

Brussel 23,83% 8,72%

Vlaanderen 44,74% 59,66%

Wallonië 31,42% 31,62%

Gezondheidstoestand van het gezinshoofd

Heel goed 5,90% 8,85%

Goed 24,85% 41,95%

Min of meer OK 41,69% 35,08%

Slecht 16,18% 8,60%

Zeer slecht 5,61% 2,09% 

Ontbrekend 5,76% 3,42%

Opleiding van het gezinshoofd

Lager 40,52% 30,44%

Lager secundair, algemeen 8,50% 9,99%

Lager secundair, technisch 3,26% 7,38%

Lager secundair, kunstonderwijs 0,52% 0,36%

Lager secundair, beroeps 7,55% 8,42%

Hoger secundair, algemeen 4,64% 6,56%

Hoge secundair, technisch 2,32% 5,55%

Hoge secundair, kunstonderwijs 0,52% 0,48%

Hoger secundair, beroeps 2,92% 3,42%

Post-secundair 0,69% 0,85%

Hogeschool/universiteit 9,01% 15,65%

Ontbrekend 19,57% 10,89%

Beroepscategorie van het gezinshoofd

Statutair ambtenaar 6,50% 14,49%

Contractueel ambtenaar 1,61% 2,66%

Ondernemingshoofd in dienstverband 0,96% 1,39%

Andere bediende, privésector 6,9% 17,57%

Arbeider, privésector 15,33% 18,04%

Ondernemingshoofd niet in dienstverband 0,48% 1,33%

Zelfstandige (eigenaar) 2,41% 4,10%

Vrij beroep 5,46% 7,22%

Helper van een zelfstandige 3,05% 1,60%

Huishoudpersoneel 2,73% 1,07%

Ander statuut 1,12% 0,38%

Geen statuut 6,58% 2,04%

Ontbrekend 46,87% 28,12%

Leeftijd van het gezinshoofd

60- 26,65% 27,93%

60-65 19,5% 22,71%

65-70 21,7% 22,36%

70+ 32,0% 27%

Sectoractiviteit van het gezinshoofd

Landbouw 2,89% 3,07%

Traditionele industrie 9,87% 18,32%

Bouw 5,30% 7,31%
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De verschillen zijn indrukwekkend. Individuen die geen inkomen aangeven, zijn
vaker alleenstaand of gescheiden, wonen meestal alleen (of ze wonen samen met 5
of meer leden in het huishouden), zijn veel lager opgeleid, zijn vaker vrouwen,
wonen in het Brussels Gewest en hebben veel meer gezondheidsproblemen dan
degenen die in de AIB zijn opgenomen. Dit suggereert alleszins dat onze vorige
armoederesultaten, ondanks een spectaculaire correctie, de armoede bij de Bel-
gische ouderen nog steeds onderschatten.

5. CONCLUSIE

Door het Rijksregister, de Aangiften Inkomensbelasting (1991-2002) en de Socio-
Economische Enquête van 2001 te koppelen, kunnen de methodologische nadelen
die doorgaans met armoedestudies op basis van administratieve databanken gepaard
gaan, worden ondervangen. 

Onze armoedecijfers liggen sterk in de lijn van armoedestudies op basis van
enquêtes. Daarenboven konden we het sociaaleconomisch profiel van huishoudens
die nooit een inkomen aangeven zeer frappant kenmerken: lager geschoolde vrou-
wen, in het Brussels Gewest, met veel gezondheidsproblemen, alleenstaand of ges-
cheiden, alleenwonend ofwel met 5 of meer huishoudleden.

De resultaten op basis van onze gegevens tonen aan dat het risico op financiële
armoede toeneemt in de tijd en met de leeftijd, hoger is bij alleenstaanden, mensen
met kinderen ten laste, mensen met gezondheidsproblemen en mensen die beroeps-
onderwijs hebben genoten of het algemeen secundair niet hebben afgemaakt: er is
duidelijk een verband tussen financiële armoede en andere dimensies van sociale
uitsluiting. 
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Groot- of kleinhandel 6,80% 7,83%

Herstelling 1,36% 1,39%

Transport en communicatie 1,44% 3,02%

Horeca 3,53% 2,15%

Financiële instellingen 0,56% 2,77%

Vastgoed 0,08% 0,27%

Dienstverlening aan bedrijven 0,48% 1,46%

Particuliere huishoudens met werknemers 2,25% 0,95%

Openbare diensten 3,21% 7,63%

Onderwijs 2,17% 5,90%

Internationale instellingen 3,1% 0,12%

Leger 0,24% 1,64%

Gezondheidszorg – zorg 1,52% 3,44%

Andere diensten 7,78% 7,10%

Ontbrekend 47,35% 25,62%
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De resultaten suggereren ook dat het niveau van de bijstandsuitkeringen in België,
ook al zijn ze expliciet op armoedebestrijding gericht, geen invloed hebben op de
armoedegraad. Armoede is tevens sterk geconcentreerd bij de gerechtigden op sociale-
zeker-heidsuitkeringen, in het bijzonder de oudere werklozen terwijl armoede bij de
oudere werknemers verwaarloosbaar is. Mensen langer aan het werk houden is niet
enkel een manier om het socialezekerheidsstelsel financieel houdbaar te houden,
het blijkt tevens een doeltreffend middel om armoede bij ouderen in te dijken.

Bij de interpretatie van de relatief hoge armoedegraad bij rustgepensioneerden moet
men rekening houden met het feit dat van de arme rustgepensioneerden 45% voor-
dien als zelfstandige werkte, terwijl de vroegere zelfstandigen slechts 11% uitmaken
van de totale bevolking van rustgepensioneerden: vroegere zelfstandigen zijn dus
oververtegenwoordigd bij de arme rustgepensioneerden. Niet verwonderlijk gege-
ven de berekeningswijze van het wettelijk pensioen van zelfstandigen.

Ook de nog actieve zelfstandigen kampen met extreem hoge armoedecijfers, vooral
dan de beroepscategorieën van de advocaten, notarissen en dokters die in onze
samenleving met hoge-inkomensklassen worden geassocieerd. Het is onzeker of dit
komt door een laag inkomen of doordat het werkelijk inkomen niet wordt aangege-
ven. Alleszins hebben zelfstandigen een fiscale stimulans om in de AIB geregistreerd
te staan en de gevoeligheid van zelfstandigen voor fiscale stimulansen is hoog,
gezien de extreme daling in armoede op de leeftijd waarop de inkomensgrens voor
toegelaten arbeid wordt verhoogd. Wat wel zeker is, is dat de niet-aangifte van inko-
mens de financiële betaalbaarheid van het socialezekerheidsstelsel van zelfstandigen
in het gedrang brengt. Bovendien wordt het daardoor moeilijk te bepalen wie van de
zelfstandigen werkelijk behoeftig is en derhalve recht heeft op bestaansmiddelen: de
doelmatigheid van het socialezekerheidsstelsel van zelfstandigen wordt ondermijnd.

(Vertaling)
____________
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DE ZORGVERZEKERING IN BELGIE

DOOR GUNGOR KARAKAYA

Université Libre de Bruxelles, SBS-EM, DULBEA

1. INLEIDING

Dit artikel beschrijft de zogenaamde “Vlaamse Zorgverzekering”, die momenteel in
de Vlaamse Gemeenschap in voege is. Deze sociale verzekering is verplicht voor
wie in het Vlaams Gewest woont en facultatief voor wie in het tweetalige Brussels
Hoofdstedelijk Gewest woont. Het Waals Gewest heeft voorlopig nog geen zorgstel-
sel ingevoerd. Verder proberen we in deze bijdrage een licht te werpen op de voor-
naamste factoren die een verklaring vormen voor de stijgende kosten voor zorgver-
strekking, de aanpassingen en opeenvolgende veranderingen in de zorgverzekering
en het al dan niet bestaan van een antiselectieprobleem door het feit dat de Vlaamse
Zorgverzekering voor de bewoners van Brussel facultatief is (Orsini, 2004; Vansteen-
kiste, 2004 en Ruz Torres, 2004).

Nog vóór de Vlaamse Zorgverzekering werd ingevoerd, hadden Breda et al. (2000)
(1) in 1999 geschat dat ongeveer 54.000 mensen in het Vlaams Gewest ernstig
zorgbehoevend thuis waren, terwijl volgens de effectieve Vlaamse cijfers de Vlaam-
se Zorgverzekering op 31/12/2002 ongeveer 115.000 personen als zorgbehoevend
had geregistreerd – een onderschatting van meer dan 50%. Deze onderschatting gaat
uiteraard gepaard met een onderschatting van de mogelijke kosten die voortvloeien
uit de invoering van de zorgverzekering in de Vlaamse Gemeenschap. Waarschijnlijk
verklaart dit de aanpassingen en opeenvolgende wijzigingen die het
zorgverzekeringsstelsel moest ondergaan. De jaarlijkse bijdragen voor deze sociale
verzekering die aangeslotenen ouder dan 25 betalen, stegen op 1 januari 2003 van
10 EUR tot 25 EUR, behalve voor diegenen die op 1 januari 2002 recht hadden op
de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering (ongeveer 500.000 mensen).
Ook het bedrag van de uitkeringen moest worden aangepast (meestal naar beneden
toe). Deze onderschatting van de kosten werd des te groter naarmate de hulpver-
strekking via het systeem werd uitgebreid tot alle bewoners van een RVT (rust- en
verzorgingstehuis), ROB (rustoord voor bejaarden) of PVT (psychiatrisch verzor-
gingstehuis). Deze uitbreiding was gepland vóór de oprichting van het stelsel
(1 januari 2004).

(1) Voor meer informatie, zie Karakaya en Ruz Torres, 2006.
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Het artikel is als volgt opgebouwd. Eerst en vooral bekijken we de reikwijdte, voor-
delen, financiering en werking van de Vlaamse Zorgverzekering. In een tweede
gedeelte bestuderen we de statistieken betreffende het aantal personen dat bij de
Vlaamse Zorgverzekering is aangesloten, en het aantal en percentage goedgekeurde
aanvragen. Vervolgens beschrijven we de wijze waarop de door de Vlaamse Rege-
ring toegekende subsidies worden berekend en verdeeld. Tot slot zetten we de
inkomsten en uitgaven/kosten met betrekking tot het Vlaamse zorgverzekeringsstel-
sel uiteen en trekken we conclusies.

2. OVERZICHT

Een eigenaardig kenmerk van het zorgverzekeringsstelsel in België is dat het slechts
een gedeelte van de Belgische bevolking dekt. Alleen inwoners van het Vlaamse
Gewest zijn immers verplicht om bij dit zorgverzekeringsstelsel, de “Vlaamse Zorg-
verzekering” genoemd, aan te sluiten. Voor de inwoners van Brussel is de toetreding
tot dit stelsel facultatief. Deze sociale verzekering wordt door de Vlaamse Gemeen-
schap georganiseerd. De Vlaamse Zorgverzekering werd op 1 oktober 2001 in het
leven geroepen en heeft als wettelijke basis, het decreet van 30 maart 1999 (hou-
dende de organisatie van de zorgverzekering).

Het Vlaams Zorgfonds werd opgericht in het kader van het decreet van 30 maart
1999 houdende de organisatie van de zorgverzekering. Dit reservefonds werd door
de Vlaamse Regering opgericht om, met het oog op de vergrijzing, tegemoet te
komen aan de stijgende niet-medische kosten in de nabije toekomst. Dit decreet
bepaalt dat de Vlaamse Regering aan het Vlaams Parlement jaarlijks een rapport
dient voor te leggen betreffende de inkomsten, de uitgaven en de werking van het
Vlaams Zorgfonds.

Dit zijn de voornaamste taken van het Vlaams Zorgfonds:
� subsidies verstrekken aan de erkende zorgkassen (2), waarin het Vlaams Zorg-

fonds eveneens participeert als compensatiefonds, om de bestaande structurele
verschillen inzake risico’s tussen de zorgkassen te compenseren;

� financiële reserves aanleggen en beheren met het oog op de dekking van toekom-
stige uitgavenverplichtingen;

(2) Acht zorgverzekeringsinstanties (zorgfondsen) of zorgkassen (ziekenfondsen en privéverzekerings-
maatschappijen) werden erkend: Christelijke en Socialistische Mutualiteiten, Neutrale, Liberale en
Onafhankelijke Ziekenfondsen, Vlaamse Zorgkas, Omob-Zorgkas en Zorgkas DKV Belgium. Volgens
het decreet van 30 maart 1999 dienen zij de volgende taken te vervullen:
� de aanvragen voor tenlasteneming onderzoeken en beslissen of ze worden goedgekeurd;
� de tenlasteneming uitvoeren;
� de gegevens betreffende de aansluitingen en de tenlastenemingen van verzekerde personen regis-
treren en ze aan het Vlaams Zorgfonds overmaken (jaarlijks);
� de bijdragen van de aangeslotenen innen.
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� toezicht en controle uitoefenen op het beheer, de werking en de financiële situ-
atie van de zorgkassen;

� alle gegevens van de zorgkassen die nuttig zijn voor de implementatie van het
decreet, verzamelen en verwerken.

Alleen de inwoners van het Vlaams Gewest ouder dan 25 zijn verplicht zich bij deze
verzekering aan te sluiten en daarvoor bij een erkende zorgkas in te schrijven.
Anders worden zij automatisch aangesloten bij een door het Vlaams Zorgfonds
opgerichte zorgkas. In het Brussels Gewest is de aansluiting voor de inwoners ech-
ter facultatief. Ook zij moeten dan bij een zorgkas van hun keuze aansluiten.

Hier voegen we nog aan toe dat, in overeenstemming met Europese verordening
1408/71 (3), burgers van andere lidstaten die in Vlaanderen of Brussel werken,
onder bepaalde omstandigheden eveneens van de Vlaamse Zorgverzekering kunnen
genieten, aangezien zij in het land waar zij werken, in dit geval België, door de
sociale zekerheid gedekt zijn.

De reikwijdte van de uitkeringen in het kader van de Vlaamse Zorgverzekering is
breder, aangezien ze alle aangeslotenen in beide gewesten dekt, ook de ingezetenen
van 25 of jonger. 
Het feit dat de aansluiting voor het tweetalige Brussels Gewest facultatief is, is een
bron van mogelijke problemen (4).

Volgens Vansteenkiste (2004) stelt de Vlaamse Zorgverzekering de inwoners van
Brussel (althans diegenen die bij deze verzekering aansluiten) in staat om zich tegen
zorgbehoevendheid te verzekeren, zonder te hoeven bijdragen tot de primaire
financieringswijze van de zorgverzekering, die door de Vlaamse Gemeenschap
wordt gefinancierd. De Gemeenschappen hebben op het ogenblik immers niet het
recht om in Brussel (para)fiscale heffingen in te stellen.

Vervolgens kan het feit dat de inwoners van Brussel vrijwillig bij de Vlaamse Zorg-
verzekering kunnen aansluiten, ertoe leiden dat een veel groter aandeel van mensen
in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van de uitkeringen geniet. Dit antiselectiepro-
bleem zou kunnen leiden tot een veel slechtere verhouding uitgaven versus inkom-
sten voor het Brussels Gewest dan voor het Vlaams Gewest. Met andere woorden,
de solidariteit van de Vlamingen in termen van zorgbehoevendheid zou een bredere
basis kunnen hebben dan die van de inwoners van Brussel.

Uit een gedetailleerde analyse van het decreet van 18 mei 2001 (B.S. 28 juli 2001) en
de daaropvolgende decreten (5) blijkt dat de begunstigers van deze decreten zich
duidelijk bewust waren van de problemen die uit de facultatieve aard van de zorg-

(3) Verordening (EEG) 1408/71 betreffende de toepassing van de socialezekerheidsregelingen op
werknemers en hun gezin die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen.
(4) De beschrijving van het Vlaamse zorgverzekeringssysteem, dat in dit gedeelte wordt besproken,
is hoofdzakelijk gebaseerd op het artikel van S. Vansteenkiste, 2004.
(5) Voor een gedetailleerdere analyse, zie Vansteenkiste, 2004. 35
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verzekering voor Brussel zouden voortvloeien. Om recht te verwerven op door de
Vlaamse Zorgverzekering aangeboden uitkeringen, moet voor het Brussels Gewest
aan strengere voorwaarden worden voldaan dan voor het Vlaams Gewest. Gezien
het feit dat de aansluiting bij het zorgverzekeringsstelsel in Vlaanderen verplicht is
en er uit de vrijwillige aansluiting in Brussel mogelijk problemen ontstaan, ontmoe-
digt de Vlaamse Gemeenschap de inwoners van Brussel blijkbaar impliciet om tot
het systeem toe te treden, hoewel ze hun dit recht wel toekennen. Zo moet een
inwoner van Brussel die voor thuiszorg de steun krijgt van de Vlaamse Zorgverzeke-
ring, kunnen bewijzen dat hij een beroep doet op professionele hulpverlening, wat in
Vlaanderen geen vereiste is. Met andere woorden, door de hoger genoemde billijkheids-
en antiselectieproblemen kunnen de inwoners van Brussel potentieel minder van het sys-
teem genieten door het onderscheid dat voor beide gewesten wordt gemaakt.

3. TOEGEKENDE UITKERINGEN

Het zorgsysteem voor zorgbehoevenden vindt zijn oorsprong in het decreet van 30
maart 1999. Dit decreet bepaalt het volgende: “Onder de voorwaarden van dit
decreet en ten belope van een jaarlijks maximumbedrag geeft de zorgverzekering
gebruikers recht op tenlastenemingen door een zorgkas van kosten voor niet-
medische hulp- en dienstverlening”. Dat betekent met andere woorden dat de ini-
tiatiefnemers van de Vlaamse Zorgverzekering kozen voor een systeem met gedeel-
telijke of volledige terugbetaling van kosten die zorgbehoevenden daadwerkelijk
zijn aangegaan inzake bijstand of niet-medische dienstverlening, zij het met een
maximumbedrag per jaar. Bovendien bepaalt het decreet van 30 maart 1999 zoals
gewijzigd bij het decreet van 18 mei 2001: “De tenlastenemingen worden, volgens
de regels en onder de voorwaarden die de regering vaststelt, geweigerd of vermin-
derd indien de gebruiker aanspraak heeft op dekking van dezelfde kosten voor
niet-medische hulp- en dienstverlening”. Dat komt hierop neer dat de wijze waarop
in geval van zorgbehoevendheid oorspronkelijk steun werd verstrekt, aanleunt bij
een systeem van aanvullende terugbetalingen bij de federale of Gemeenschapsstel-
sels die momenteel in voege zijn. De terugbetaling gebeurt door middel van
zorgcheques of door andere middelen op naam van de zorgbehoevende persoon.

We wijzen er hier echter wel op dat het decreet van 30 maart 1999 en dat van 18
mei 2001 werden gevolgd door een reeks van decreten uitgevaardigd door de
Vlaamse Regering. Volgens de Vlaamse Regering moet de zorgkas voor thuiszorg,
gezinshulp of lokale zorg en verzorging in een instelling maandelijkse betalingen
verrichten, ofwel cash, ofwel met een overschrijving via de bank. Dat wil zeggen
dat het huidige systeem is gebaseerd op de betaling van een vaste maandelijkse uit-
kering (zoals het geval is voor de gezinsuitkeringen). Verder worden deze uitkerin-
gen bepaald door de Vlaamse Regering. Oorspronkelijk bedroegen de uitkeringen
75 EUR per maand voor gezinshulp of lokale zorg, 85 EUR voor professionele thuis-
zorg, 125 EUR indien de zorgbehoevende van beide zorgtypes gebruik had gemaakt
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(d.w.z. gezinshulp en lokale zorg en professionele thuiszorg) en 160 EUR voor ver-
pleging in een inrichting. Uitkeringen voor verpleging in een inrichting bedragen
sinds 1 juli 2002 nog slechts 125 EUR. Sinds 1 januari 2003 bedraagt de uitkering
voor thuis- of lokale zorg 90 EUR per maand, terwijl ze voor mensen in een instel-
ling neerkomt op 125 EUR per maand. Forfaitaire prestaties hebben het voordeel dat
de Vlaamse Regering de kosten van de zorgverzekering beter kan controleren, maar
ze stemmen niet noodzakelijk met de daadwerkelijke behoeften overeen.

Deze uitkeringen worden zonder leeftijdsbeperking aan alle zorgbehoevende perso-
nen toegekend.

Het gebrek aan beschikbare gegevens over zorgbehoevendheid voor de volledige
bevolking en de drang om de kosten te drukken, alsook de tijd die nodig was om
deze maatregel door te voeren, maken dat het Vlaamse zorgverzekeringsstelsel op
bestaande administratieve gegevens moest afgaan om de ernst en de duur van de
zorgbehoevendheid te bepalen. Het bezit van een of meer certificaten uitgegeven in
het kader van federale of regionale bijstandsprogramma’s vormt het criterium bij de
invoering van de maatregel. De onderstaande criteria werden gebruikt voor zorgbe-
hoevenden jonger dan 25:
� BEL-schaal voor gezinshulp (minimumscore 10);
� aanvullende gezinsuitkeringen (voor kinderen met een fysieke en/of mentale handi-

cap van ten minste 66% en een zelfredzaamheidsgraad van ten minste 7 punten).

Voor zorgbehoevenden van 25 of ouder werden de volgende criteria uitgevaardigd:
� BEL-schaal voor gezinshulp (minimumscore 35);
� medisch-sociale schaal voor integratie, hulp voor ouderen en tegemoetkomingen

voor hulp van derden (minimumscore 15);
� Katz-schaal herzien voor het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

(RIZIV) in de context van verpleegkundige zorg (minimumscore B);
� sinds 1 juli 2002: evaluatieschaal ter bevestiging van de aanvraag voor uitkeringen

in een zorginstelling (minimumscore C) of certificaat van opname in een psychia-
trisch verzorgingstehuis;

� sinds 1 januari 2003: evaluatieschaal ter bevestiging van de aanvraag voor uitkerin-
gen in een zorginstelling (minimumscore B) of certificaat van opname in een psy-
chiatrisch verzorgingstehuis;

� sinds 1 januari 2004: zorg/bijstand voor alle bewoners van een rust- en verzor-
gingstehuis (RVT), een rustoord voor bejaarden (ROB) of een psychiatrisch ver-
zorgingstehuis (PVT).

4. FINANCIERING

Het decreet van 30 maart 1999 voorziet in hoofdzaak twee financieringsbronnen,
namelijk subsidies van het Vlaams Gewest en solidariteitsbijdragen (of ledenbijdra-
gen) geheven door de zorgkassen.
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De begroting van het Vlaams Zorgfonds, dat de subsidies over de verschillende zorg-
kassen verdeelt, wordt gefinancierd door:
� de dotaties afkomstig van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse

Gemeenschap;
� de overschotten van het Vlaams Zorgfonds op 31 december van het voorafgaande

begrotingsjaar; 
� inkomsten uit solidariteitsbijdragen;
� investeringsinkomsten, toevallige inkomsten en inkomsten uit terugbetalingen;
� andere inkomsten.

Tot 31 december 2002 bedroeg de jaarlijkse verplichte solidariteitsbijdrage per lid
10 EUR. Vanaf dan steeg het bedrag tot 25 EUR, behalve voor personen die sinds 1
januari 2002 recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzeke-
ring; voor deze personen (ongeveer 500.000) bleef het bedrag 10 EUR. Om het
Vlaamse zorgverzekeringsstelsel op lange termijn leefbaar te houden, moest het
worden aangepast. Om die reden besloot de Vlaamse Regering tijdens haar begro-
tingsonderhandelingen voor 2003 om het jaarlijkse bedrag op te trekken.

Bijdragen voor de zorgverzekering moesten worden verhoogd omdat er zo veel uit-
keringen werden aangevraagd. In feite werden tijdens het eerste verzekeringsjaar
meer aanvragen voor thuiszorg goedgekeurd dan verwacht. Daarna breidde het
zorgverzekeringsstelsel geleidelijk aan uit naar de instellingen (RVT, ROB en PVT).
Deze verruiming van de zorgverstrekking tot alle inwoners van een RVT, ROB en
PVT ging in op 1 januari 2004 (en was al gepland nog voor het systeem werd inge-
voerd). Dat verklaart de forse stijging van het aantal gerechtigden tussen 2003 en
2004 (van 126.237 mensen eind december 2003 tot 149.459 mensen eind juni
2004) (6), alsook de noodzaak om de individuele ledenbijdragen op te trekken.

De Regering maakt alle keuzes met betrekking tot de financiering van de zorgverzekering.

Volgens het decreet van 30 maart 1999 worden de solidariteitsbijdragen en subsi-
dies voor elk begrotingsjaar door het Vlaams Zorgfonds bepaald: “op basis van
parameters aangaande het aantal en de som van de tenlastenemingen die wor-
den toegekend, het profiel van de gebruikers inzake de ernst en de duur van het
verminderde zelfzorgvermogen, het aanleggen van financiële reserves met het
oog op de dekking van toekomstige uitgavenverplichtingen, en de andere midde-
len die het Vlaams Zorgfonds toekomen (…) worden alle middelen toegekend vol-
gens een gemengd systeem (PAYG en fondsvormingsstelsel)”.

(6) Het Vlaams Zorgfonds, Statistische analyse, situatie per 30 september 2002; Vlaams Zorgfonds,
Begrotingscontrole 2004.
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Elke zorgkas ontvangt een jaarlijks door het Vlaams Zorgfonds vastgelegde subsidie
op basis van gegevens met betrekking tot de aanvragen en tenlastenemingen die
door de zorgkas aan het Vlaams Zorgfonds worden overgemaakt. De subsidies wor-
den vervolgens verdeeld volgens (decreet van 1999):
� “de som van de feitelijke tenlastenemingen;
� gewogen parameters waarbij rekening wordt gehouden met het aantal aange-

slotenen van de zorgkas en het profiel van de gebruikers (inzake de ernst en de
duur van het verminderde zelfzorgvermogen, de leeftijd en het inkomen);

� een forfaitair bedrag per tenlasteneming voor de dekking van de administratie-
ve kosten;

� De Vlaamse Regering bepaalt de voorwaarden van de vaststelling, de uitbe-
taling en de terugvordering van de subsidies, het financiële evenwicht en de
berekening van de gewogen parameters”.

Normaal gezien moeten de zorgkassen ervoor zorgen dat inkomsten en uitgaven
financieel in evenwicht zijn. Tijdens de voorbereiding van de subsidiebeschikking
werd besloten om de zorgkassen niet financieel verantwoordelijk te maken voor de
steun aan zorgbehoevenden.

Vansteenkiste (2004) oordeelt dat het decreet over de organisatie van de zorgver-
zekering een aantal nog onbekende of toch ten minste wazige factoren bevat, met
als gevolg dat de Vlaamse Regering een grotere vrijheid krijgt inzake de beslissingen
die moeten worden genomen of keuzes die moeten worden gemaakt in verband
met de financiering van de zorgverzekering. Verder beklemtoont hij dat “momen-
teel ongetwijfeld te veel bevoegdheden worden gedelegeerd. Zonder ingrijpen van
het parlement valt te vrezen dat de zorgverzekering nog geruime tijd instabiel zal
blijven.” (Vansteenkiste, p. 66, 2004). De opeenvolgende amendementen bij het
decreet van de Vlaamse Regering over de voorwaarden van de vaststelling, de uit-
betaling en de terugvordering van de subsidies van de zorgkas bevestigen ongetwij-
feld de woorden van Vansteenkiste.

5. TOEZICHT EN CONTROLE

Figuur 1 toont aan dat de zorgkassen aan het Vlaams Zorgfonds jaarlijks een rapport
voorleggen met betrekking tot alle verstrekkingen. Na ontvangst hiervan legt het
Vlaams Zorgfonds op zijn beurt een jaarrapport van alle transacties voor aan de
Vlaamse Regering. Wanneer de Vlaamse Regering ten slotte het jaarrapport van het
Vlaams Zorgfonds heeft ontvangen (ten laatste op 30 oktober), stelt ze de begroting
van het Vlaams Zorgfonds voor het komende jaar voor aan het Vlaams Parlement.
Verder bezorgt de Regering (ten laatste op 30 juni) een gedetailleerd verslag van de
inkomsten en uitgaven en van de verrichtingen van het Vlaams Zorgfonds tijdens
het voorbije begrotingsjaar.
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FIGUUR 1: TOEZICHT EN CONTROLE OP DE VLAAMSE ZORGVERZEKERING

6. AANTAL AANGESLOTENEN EN GOEDGEKEURDE AANVRAGEN

Uit tabel 1 kunnen we afleiden dat de aangeslotenen die in Brussel wonen, goed zijn
voor ongeveer 1% van alle aangeslotenen van de Vlaamse Zorgverzekering (7). Op
31 december 2002 waren in totaal 3.988.946 mensen bij de Zorgverzekering aange-
sloten. Volgens het NIS waren er in het Vlaams Gewest op 31 december 2002 onge-
veer 4,2 miljoen mensen 26 of ouder. Dat betekent dat nagenoeg 260.000 Vlamin-
gen nog niet tot het zorgverzekeringsstelsel waren toegetreden, ook al waren ze
daartoe verplicht. Vanaf 1 januari 2003 werden deze mensen automatisch bij de
Vlaamse Zorgkas aangesloten. Op basis van ramingen zou het aantal aangeslotenen
op 31 december 2001 3.625.189 bedragen hebben. Uit feitelijke gegevens bleken
dat er op 31 december 2003 echter 4.168.485 te zijn (8). Met andere woorden, het
aantal aangeslotenen steeg in 2002 met 10% en in 2003 met 4,5% (9).

(7) De situatie is in de loop van de daaropvolgende jaren (d.w.z. vanaf 2002) niet fundamenteel verschillend.
(8) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Zorgfonds), Statistisch overzicht van de
Vlaamse Zorgverzekering per 31 december 2003.
(9) Vanaf 2003 is de jaarlijkse stijging van het aantal aangeslotenen niet langer van betekenis (tabel 3).
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Zorgkassen Vlaams Zorgfonds 

Vlaamse 
Regering 

Vlaams Parlement 

Jaarverslag voor 
alle transacties 

Voorstelling van de begroting
voor het Vlaams Zorgfonds 
voor het volgende jaar (ten 

laatste op 31 oktober) 

Jaarverslag voor 
alle transacties 

Gedetailleerd verslag van 
de inkomsten en uitgaven
en de verrichtingen van 
het Vlaams Zorgfonds 

tijdens het voorbije jaar
(ten laatste op 30 juni). 
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TABEL 1: AANTAL EN SPREIDING VAN DE AANGESLOTENEN VAN DE VLAAMSE ZORGVERZEKE-
RING PER REGIO EN PER ZORGKAS (10)

(*) Nu de ‘Ethias Zorgkas’ genoemd.
Bron: Het Vlaams Zorgfonds (situatie op 30 juni 2002 en 31 december 2002).
Dit zijn de gegevens die door de zorgkassen aan het Vlaams Zorgfonds werden overgemaakt.

De ‘CM-zorgkas’ (Christelijke Mutualiteiten) en de ‘Zorgkas van de Socialistische
Mutualiteiten’ zijn samen alleen al goed voor meer dan 75% van alle aangeslotenen
bij de Vlaamse Zorgverzekering.

TABEL 2: AANVRAGEN INGEDIEND DOOR DE AANGESLOTENEN VAN DE VLAAMSE ZORGVERZE-
KERING EN GOEDKEURIG PER REGIO EN PER ZORGKAS (31/12/2002) (11)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Statistische analyse (situatie op 30 december 2002).
Dit zijn de gegevens die door de zorgkassen aan het Vlaams Zorgfonds werden overgemaakt.

(10) Merk op dat de spreiding van de aangeslotenen van de Vlaamse Zorgverzekering per regio en
per zorgkas de volgende jaren (met name vanaf 2002) niet sterk verschilt.
(11) Merk op dat de spreiding van de aanvragen, ingediend door de aangeslotenen bij de Vlaamse Zorg-
verzekering per regio en per zorgkas de volgende jaren (met name vanaf 2002) niet sterk verschilt.
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Vlaanderen Brussel Totaal % totaal 
Zorgkas 

30/06/2002 31/12/2002 30/06/2002 31/12/2002 30/06/2002 31/12/2002 30/06/2002 31/12/2002

- CM-zorgkas 2.178.164 2.202.945 17.484 17.593 2.195.648 2.220.538 56,3% 55,7%
- Neutrale Zorgkas 

Vlaanderen 

93.978 98.239 1.682 2.207 95.660 100.446 2,5% 2,5%

- Zorgkas van de 

Socialistische 

Mutualiteiten 

801.391 822.257 6.546 7.431 807.937 829.688 20,7% 20,8%

- Zorgkas van de Liberale 

Ziekenfondsen

259.997 273.815 1.595 1.869 261.592 275.684 6,7% 6,9%

- Zorgkas van de 

Onafhankelijke

Ziekenfondsen

369.011 376.192 6.275 7.168 375.286 383.360 9,6% 9,6%

- Vlaamse Zorgkas 52.809 63.394 1.031 1.465 53.840 64.859 1,4% 1,6%
- Omob-Zorgkas (*) 44.133 42.031 3.408 3.237 47.541 45.268 1,2% 1,1%
- Zorgkas DKV Belgium 63.255 68.253 423 850 63.678 69.103 1,6% 1,7%
Totaal 3.862.738 3.947.126 38.444 41.820 3.901.182 3.988.946 100,0% 100,0%

Vlaanderen Brussel Totaal

Zorgkas 

Goedge-

keurde

aanvragen 

Aange-

slotenen  
% 

Goedge-

keurde

aanvragen 

Aange-

slotenen
% 

Goedge-

keurde 

aanvragen

Aange-

slotenen
% 

- CM-zorgkas 62.476 2.202.945 2,8% 246 17.593 1,4% 62.722 2.220.538 2,8%

- Neutrale Zorgkas 

Vlaanderen 

3.056 98.239 3,1% 28 2.207 1,3% 3.084 100.446 3,1%

- Zorgkas van de 

Socialistische 

Mutualiteiten 

28.400 822.257 3,5% 118 7.431 1,6% 28.518 829.688 3,4%

- Zorgkas van de Liberale 

Ziekenfondsen

10.621 273.815 3,9% 50 1.869 2,7% 10.671 275.684 3,9%

- Zorgkas van de 

Onafhankelijke

Ziekenfondsen

7.306 376.192 1,9% 168 7.168 2,3% 7.474 383.360 1,9%

- Vlaamse Zorgkas 2.050 63.394 3,2% 40 1.465 2,7% 2.090 64.859 3,2%

- Omob-Zorgkas (*) 366 42.031 0,9% 23 3.237 0,7% 389 45.268 0,9%

- Zorgkas DKV Belgium 436 68.253 0,6% 8 850 0,9% 444 69.103 0,6%

Totaal 114.711 3.947.126 2,9% 681 41.820 1,6% 115.392 3.988.946 2,9%
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Tabel 2 toont dat de verhouding tussen het totaal aantal goedgekeurde aanvragen
(of dossiers) en het totaal aantal mensen dat bij de zorgkassen is aangesloten, 2,9%
bedraagt. Dit cijfer ligt bijzonder laag voor de Omob-zorgkas en de Zorgkas DKV
Belgium (minder dan 1%). Met andere woorden, voor elke 100 aangeslotenen van
deze twee zorgkassen wordt minder dan één aanvraag bij hen goedgekeurd. Het
percentage van door de Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen (3,9%) en de Zorg-
kas van de Socialistische Mutualiteiten (3,4%) goedgekeurde aanvragen ligt hoger
dan het algemene percentage (2,9%). Bij de ziekenfondsen (mutualiteiten) valt voor-
al het lage cijfer van de Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op, met een
gemiddelde dat relatief laag ligt door zijn jonge aangeslotenen in een betere socio-
professionele situatie. Dat het aantal goedgekeurde dossiers per aangeslotene voor
openbare fondsen (onderlinge verzekeringsmaatschappijen) hoger ligt dan voor de
privéfondsen, is alleen toe te schrijven aan het feit dat de lidmaatschapsstructuren
van deze fondsen verschillend zijn, want de percentages voor de weigering van aan-
vraagdossiers zijn voor de verschillende fondsen vergelijkbaar (tabel 14 en 24 van
het Statistisch overzicht van de Vlaamse Zorgverzekering per 31 december 2003).
Globaal genomen bedroeg het aantal mensen die uitkeringen, betaald door het
Vlaamse zorgverzekeringsstelsel ontvingen, op 31 december 2002 115.392 (aanvra-
gen goedgekeurd tussen 1 oktober 2001 en 31 december 2002).

TABEL 3: GOEDGEKEURDE DOSSIERS EN AANGESLOTENEN PER GEWEST (OP 31 DECEMBER)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2001-2007.

Wat de evolutie van het aantal aanvaarde dossiers betreft (goedgekeurde aanvragen
en ontvangen van uitkeringen, met inbegrip van de aanvaarde dossiers die hangende
zijn door de wachttijd): op 31 december 2002 waren 120.000 dossiers goedge-
keurd, op 31 december 2007 waren dat er 180.000. De forse stijging tussen 2003 en
2004 (+18%) is het gevolg van het feit dat vanaf 1 januari 2004 de tenlasteneming tot
alle bewoners van een RVT, ROB en PVT werd uitgebreid.

Een ander belangrijk punt is het bijzonder lage percentage van dossiers die in 2002
en 2003 in Brussel werden goedgekeurd (respectievelijk 1,6% en 1,4%) in vergelij-
king met het Vlaams Gewest (respectievelijk 2,9% en 3,0%). Vanaf 2004 echter – na
de uitbreiding van de tenlasteneming tot alle bewoners van een RVT, ROB en PVT –
ligt het aantal aanvaarde aanvragen in het Brussels Gewest hoger (tabel 3). Deze
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Goedgekeurde dossiers Aangeslotenen %

Vlaanderen Brussel Totaal Vlaanderen Brussel Totaal Vlaanderen Brussel Totaal 

2002 119.636 702 120.338 3.947.126 41.820 3.988.946 2,9 1,6 2,9 

2003 125.523 714 126.237 4.117.334 51.151 4.168.485 3,0 1,4 3,0 

2004 146.324 3.370 149.694 4.167.538 54.780 4.222.318 3,5 6,2 3,5 

2005 155.479 3.103 158.582 4.215.954 55.733 4.271.687 3,7 5,6 3,7 

2006 167.470 3.017 170.487 4.341.617 55.607 4.397.224 3,9 5,4 3,9 

2007 177.096 3.198 180.294 4.381.357 54.405 4.435.762 4,0 5,9 4,1 
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bevinding is van belang, aangezien ze blijkt te bevestigen dat er in dit gewest tot het
einde van 2003 door de facultatieve aard van de aansluiting in Brussel (die tot heel
wat problemen zou kunnen leiden, denk maar aan antiselectie), minder dossiers of
aanvragen voor aansluiting werden goedgekeurd. Het bijzonder lage percentage voor
Brussel, in vergelijking met de cijfers voor Vlaanderen, lijkt te bevestigen dat het anti-
selectieprobleem zich pas na 31 december 2003 voordoet. De hoge weigeringsgraad
voor Brussel in deze periode (ongeveer 30%) in vergelijking met het Vlaams Gewest
(ongeveer 15%) bevestigt eveneens de hoger genoemde bevinding (12).

Op 31 december 2007 is de verhouding tussen het totale aantal aanvaarde dossiers
en het totale aantal mensen die bij een zorgkas zijn aangesloten, gelijk aan 4,1%
(veel meer dan het percentage op 31 december 2002, namelijk 2,9%). Dit cijfer
bedraagt 4,0% en 5,9% respectievelijk voor het Vlaams Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, dat wil zeggen dat het goedkeuringspercentage per Gewest
aanzienlijk hoger ligt dan op 31/12/2002 werd vastgesteld (tabel 3).

7. BEREKENING EN VERDELING VAN SUBSIDIES (13)

Het decreet van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2001 bepaalt de voorwaarden
van vaststelling, uitbetaling en terugvordering van subsidies aan zorgkassen in het
kader van de zorgverzekering voor 2001 en 2002.

De subsidies van het Vlaams Zorgfonds aan de verschillende zorgkassen zijn van
tweeërlei aard:
� subsidie voor de tenlasteneming (alleen tussenkomst in de kosten voor niet-medi-

sche hulp en dienstverlening);
� subsidie ter dekking van de administratiekosten (opstartkosten in 2001 en wer-

kingskosten voor 2002).

7.1. SUBSIDIE VOOR TENLASTENEMING IN 2002
De totale subsidie die in 2002 voor tenlasteneming werd uitbetaald, stemt overeen
met alle toelagen die de zorgkassen na aftrek van de solidariteitsbijdragen door de
aangeslotenen effectief hebben betaald en die zij in 2002 effectief hebben ontvan-
gen (zie tabel 4). Deze subsidie wordt uiterlijk op 1 juli 2003 door het Vlaams Zorg-
fonds bepaald op basis van een eindverklaring aangaande alle toelagen en bijdragen
die door de zorgkassen wordt ingediend (14). Aangezien het opstellen van deze ver-

(12) Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Zorgfonds), Statistisch overzicht van de
Vlaamse Zorgverzekering per 31 december 2003.
(13) Aangezien het subsidieprincipe vanaf 2002 in grote lijnen hetzelfde is als voor de periode 2001-
2002, geef ik hier alleen de cijfers voor die jaren weer.
(14) De verklaring moest te gepasten tijde aan het Vlaams Zorgfonds worden overgemaakt (uiterlijk
op 31 maart 2003). Voor meer details, zie het decreet van de Vlaamse Regering van 19 oktober 2001.
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klaring enige tijd in beslag neemt (en soms zelfs tot het volgende jaar, d.w.z. in dit
geval tot 2003, uitloopt), worden de subsidies in 2002 per kwartaal aan de zorgkos-
ten uitbetaald in de vorm van gedeeltelijke voorschotten; deze bedragen worden
per kwartaal geraamd op basis van het aantal tenlastenemingen in het verleden of
het verwachte aantal tenlastenemingen voor het kwartaal in kwestie (een raming
gebaseerd op het aantal goedgekeurde aanvragen voor zorg en het aantal in het ver-
leden ingediende dossiers).

TABEL 4: SUBSIDIE DOOR ZORGKAS VOOR TENLASTENEMING IN 2002 (IN EUR)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2001-2002.

Wanneer de uiteindelijke subsidie voor het jaar 2002 werd berekend (uiterlijk op 1
juli 2003) en indien wordt vastgesteld dat er aan een zorgkas uiteindelijk meer subsi-
dies werden betaald, dan moet het teveel aan subsidies door de zorgkas in kwestie
worden terugbetaald. Dit gebeurt door het teveel aan verschuldigde betalingen van
het volgende subsidievoorschot af te trekken. Het tegenovergestelde gebeurt indien
na de berekening van de uiteindelijke subsidie blijkt dat te weinig subsidies werden
betaald.

7.2. SUBSIDIE VOOR ADMINISTRATIEKOSTEN IN 2001 EN 2002

7.2.1. Subsidie voor opstartkosten in 2001
Het Vlaams decreet van 19 oktober 2001 stelt een bedrag van 2.478.935 EUR voor-
op voor het opstarten en de werking van alle zorgkassen in 2001. Zoals uit tabel 5
kan worden afgeleid, wordt dit bedrag over de verschillende zorgkassen verdeeld
door aan elke kas die op 31 maart 2002 minimaal 20.000 leden heeft, een forfaitair
bedrag van 123.947 EUR toe te kennen. Het saldo (1.611.306 EUR) wordt verdeeld
over de kassen naargelang van hun effectieve aantal aangeslotenen op 31 maart
2002. Zoals in het geval van de subsidie voor de tenlasteneming, wordt de subsidie
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Zorgkas 
Totaal aantal 

tenlastenemingen

Bijdragen betaald  

in 2002 

Voorschotten op subsidies

voor tenlasteneming in 2002

- CM-zorgkas 42.292.551 22.587.621 27.332.370 

- Neutrale Zorgkas 

Vlaanderen 

1.657.444 1.024.770 1.231.815 

- Zorgkas van de 

Socialistische 

Mutualiteiten 

17.163.998 8.462.410 11.231.595 

- Zorgkas van de Liberale 

Ziekenfondsen

6.208.878 2.835.130 4.869.960 

- Zorgkas van de 

Onafhankelijke

Ziekenfondsen

3.897.551 3.892.240 890.350 

- Vlaamse Zorgkas 1.165.993 658.000 817.700 

- Omob-Zorgkas (*) 184.370 472.140 0 

- Zorgkas DKV Belgium 273.591 700.200 0 

Totaal 72.844.380 40.632.511 46.373.790 
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voor administratiekosten betaald door middel van voorschotten, die vóór 15 novem-
ber 2001 werden verdeeld (goed voor 80% van het totaal aan subsidies voor admini-
stratiekosten). Het saldo wordt uiterlijk op 1 juli 2002 uitbetaald. Indien een kas te
veel zorgsubsidies ontvangt, dient het teveel aan subsidies aan het Vlaams Zorgfonds
te worden terugbetaald door middel van aftrek van de uitbetaling van het volgende
subsidievoorschot.

TABEL 5: SUBSIDIE DOOR ZORGKAS VOOR OPSTARTKOSTEN IN 2001 (IN EUR)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2001-2002.

7.2.2. Werkingssubsidie in 2002
Het Vlaams decreet van 19 oktober 2001 stelt voor de werkingskosten van alle zorgkas-
sen in 2002 een subsidie van in totaal 6.817.072 EUR voorop. Van dit bedrag wordt
1.859.201 EUR verdeeld over de zorgkassen naargelang van hun effectieve ledenaantal
op 31 maart 2002 (15). Het saldo, 4.957.871 EUR, wordt als volgt verdeeld:
� een forfaitair bedrag van 61.973 EUR wordt verdeeld over alle zorgkassen die op

31 maart 2002 ten minste 20.000 aangesloten en 400 dossiers telden;
� een forfaitair bedrag van 75 EUR wordt voorzien per dossier dat na een inspectie

of bijkomende gegevens werd afgekeurd;
� het resterende bedrag (3.966.296 EUR) wordt toegekend volgens het aantal aange-

slotenen (50%) en lopende aanvragen (50%) voor elk kwartaal.

Bij de uitbetaling van dergelijke subsidies worden ook voorschotten toegekend. In
2002 zijn ze goed voor 80% van de voor dit jaar toegekende subsidie (80% van
4.957.871 EUR, dat wil zeggen 3.966.296 EUR). De bedoeling is om elk kwartaal een
voorschot van 991.574 EUR aan de fondsen toe te kennen: tot 495.787 EUR op basis

(15) Volgens het jaarverslag van het Vlaams Zorgfonds stemt dit bedrag van 1.859.201 EUR overeen
met een aanvullende subsidie voor opstartkosten in 2001.
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Zorgkas 
Forfaitair 

bedrag

Toekenning van het 

saldo naargelang van 

het aantal 

aangeslotenen

Toekenning van de

aanvullende subsidie 

naargelang van het aantal 

aangeslotenen

Totaal

- CM-zorgkas 123.947 924.350 1.066.558 2.114.855 

- Neutrale Zorgkas 

Vlaanderen 

123.947 39.455 45.525 208.927 

- Zorgkas van de 

Socialistische 

Mutualiteiten 

123.947 341.457 393.990 859.394 

- Zorgkas van de Liberale 

Ziekenfondsen

123.947 109.725 126.606 360.278 

- Zorgkas van de 

Onafhankelijke

Ziekenfondsen

123.947 149.491 172.490 445.928 

- Omob-Zorgkas (*) 123.947 19.782 22.825 166.554 

- Zorgkas DKV Belgium 123.947 27.046 31.207 182.200 

Totaal 867.629 1.611.306 1.859.201 4.338.136 
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van het aantal aangeslotenen enkele maanden vóór de uitbetaling, en tot 495.787
EUR op basis van het aantal ingediende dossiers, eveneens enkele maanden vóór de
uitbetaling. De overige 20% (991.574 EUR) dient het volgende jaar, uiterlijk op 1 juli
2003, te worden betaald.

Tabel 6 geeft de (definitieve) subsidies weer die tijdens 2002 aan de zorgkassen
moesten worden uitbetaald voor hun werking. Uit de tabel kunnen we afleiden dat
de door het Vlaams Zorgfonds in 2002 betaalde voorschotten goed zijn voor 80%
van het totaal aantal subsidies dat voor dit jaar was gepland, en het saldo (het ver-
schil tussen de definitieve subsidie en het uitbetaalde voorschot) is voor elke zorg-
kas positief. Met andere woorden, geen enkele zorgkas is aan het Vlaams Zorgfonds
geld verschuldigd. De betaling van positieve saldi door het Vlaams Zorgfonds wordt
tot het volgende jaar uitgesteld (vóór 1 juli 2003) en ze worden als subsidie voor de
werkingskosten van de zorgkassen in 2003 overgedragen.

TABEL 6: DEFINITIEVE SUBSIDIES, VOORSCHOTTEN OP SUBSIDIES EN SALDI BIJ ZORGKASSEN
VOOR DE WERKING IN 2002 (IN EUR)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2003.

Na 2002 is het subsidieprincipe in grote lijnen vergelijkbaar met dat van 2001 en
2002. Opstartkosten zijn er voor die jaren uiteraard niet. De decreten van de Vlaam-
se Regering bepalen de voorwaarden van de vaststelling, uitbetaling en terugvorde-
ring van subsidies door de zorgkassen. De subsidies voor de tenlasteneming worden
bepaald naargelang van de kosten voor de tenlasteneming die de zorgkassen in de
loop van het jaar hebben betaald, na aftrek van alle ledenbijdragen geïnd tijdens dat
jaar en van de terugvorderingen van tijdens dat jaar onterecht ontvangen dekkingen
voor tenlasteneming. Voorschotten op subsidies worden tijdens deze jaren even-
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Zorgkas Definitieve subsidie

Voorschotten (80%

van de definitieve

subsidie) 

Saldo 

- CM-zorgkas 2.641.717 2.254.770 386.946 

- Neutrale Zorgkas 

Vlaanderen 

170.777 86.620 84.157 

- Zorgkas van de 

Socialistische 

Mutualiteiten 

1.109.835 945.602 164.233 

- Zorgkas van de Liberale 

Ziekenfondsen

410.733 304.345 106.388 

- Zorgkas van de 

Onafhankelijke

Ziekenfondsen

419.420 266.064 153.356 

- Vlaamse Zorgkas 127.717 42.734 84.983 

- Omob-Zorgkas (*) 32.699 26.625 6.074 

- Zorgkas DKV Belgium 44.972 39.535 5.437 

Totaal 4.957.870 3.966.296 991.574 
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eens toegekend. In 2003 steeg de werkingssubsidie voor alle zorgkassen van
4.957.870 EUR tot 7.400.000 EUR (zie het decreet van de Vlaamse Regering van juli
2003). De vaste werkingssubsidie van 61.973 EUR die het Zorgfonds betaalt aan elke
zorgkas die op 31 december 2002 meer dan 20.000 aangeslotenen en 400 lopende
dossiers telde, stijgt de volgende jaren tot 60.000 EUR. Net als voor 2002 ontving
elke kas 75 EUR per aanvraag die werd afgekeurd ten gevolge van een inspectie of
bijkomende gegevens. Behalve deze twee types van forfaitaire uitkeringen betaalt
het Zorgfonds ook een uitkering van 3 EUR per aanvraag voor thuiszorg en lokale
zorg die in de loop van het jaar werd geregistreerd. De rest van de toegekende wer-
kingssubsidie (7.400.000 EUR) wordt per kwartaal verdeeld op basis van het aantal
aangeslotenen (50%) en lopende aanvragen (50%) na aftrek van de forfaitaire subsi-
dies. Net zoals voor 2002 werden ook voorschotten betaald op het ogenblik dat der-
gelijke subsidies werden uitbetaald.

8. BEGROTING VAN HET VLAAMS ZORGFONDS EN KOSTEN VAN DE VLAAMSE
ZORGVERZEKERING

Sinds de oprichting van het Vlaams Zorgfonds (1 januari 1999) waren er jaarlijkse
dotaties voor de werking van het fonds, ten belope van 99.157 miljoen EUR (zie
tabel 7, 8 en 9). Bovendien ontving het Vlaams Zorgfonds nog twee dotaties sinds
de oprichting (in 2001 en 2002).

TABEL 7: BEGROTING VAN 2001 (IN DUIZEND EUR)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2001-2002.
* Begroting van het Vlaams Zorgfonds aangepast door de Vlaamse Regering.
** Implementatie van de begroting van het Vlaams Zorgfonds op 31 december van dat jaar.
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Aangepaste

inkomsten
*

Effectieve

inkomsten
**

Aangepaste

uitgaven
*

Effectieve

uitgaven
**

- Investeringsinkomsten 11.899 7.833   

- Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (2001) 99.157 99.157   

- Bijkomende dotatie aan het Vlaams Zorgfonds 6.626 6.626   

- Exploitatiekosten van het Vlaams Zorgfonds 1.640 912 

- Huurkosten voor de North Plaza  219 0 

- Kosten investeringsportefeuille  173 38 

- Exploitatiekosten van de Vlaamse Zorgkas 904 566 

- Werkingssubsidies voor de kosten voor 

tenlasteneming van de zorgkassen 
0 0 

- Werkingssubsidies voor de administratieve kosten 

van de zorgkassen 
2.479 1.983 

- Aankoop van kantoormeubelen  55 

- Dotatie aan het reservefonds 89.242 89.242 

- Dotatie van gekapitaliseerde rente aan het 

reservefonds 
4.164 4.164 

- Middelen van het Zorgfonds overgedragen naar het 

volgende jaar (2002) 
18.861 16.656 

Totaal 117.682 113.616 117.682 113.616 
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Uit tabel 7 kan worden afgeleid dat in 2001 een aanvullende dotatie van 6,626 mil-
joen EUR werd uitbetaald op basis van het ministerieel decreet van 5 oktober 2001;
de tabel stelt de inkomsten voor (d.w.z. interesten) die werden gederfd door de
investering van de financiële middelen van het Vlaams Zorgfonds in het Centraal
Financieringsorgaan (CFO). Een deel van de dotatie (4,16 miljoen EUR) werd aan
het reservefonds overgemaakt. In 2002 werd de bijkomende dotatie van 44,689 miljoen
EUR (tabel 8) gedeeltelijk gebruikt om het verwachte begrotingstekort van het Vlaams
Zorgfonds in 2002 te dekken, en gedeeltelijk aan het reservefonds overgemaakt.

De jaarlijkse uitgaven van het Vlaams Zorgfonds bestaan uit werkingssubsidies voor
de administratiekosten van de zorgkassen, geld voor de werking van het Vlaamse
zorgkasstelsel en de kosten van de investeringsportefeuille. Voor tenlasteneming
werden in 2001 aan de zorgkassen geen subsidies overgemaakt. Hierbij dient te wor-
den opgemerkt dat de uitgaven van het Vlaams Zorgfonds in 2001 voornamelijk
bestaan uit een dotatie van het Zorgfonds aan het reservefonds (89,242 miljoen EUR
of 82% van de begroting van het Zorgfonds). Op 31 december 2001 kent de begro-
ting van het Vlaams Zorgfonds een overschot. De totale uitgaven bedroegen immers
96,96 miljoen EUR, terwijl de totale inkomsten goed zijn voor 113,616 miljoen EUR.
Dit overschot van 16,656 miljoen EUR wordt naar het inkomen van het Zorgfonds
van het volgende begrotingsjaar (d.w.z. 2002) overgeheveld. Als we ten slotte naar
de aangepaste begroting (117,682 miljoen EUR) en de eigenlijke begroting op 31
december 2001 (113,616 miljoen EUR) kijken, stellen we vast dat de begroting van
het Vlaams Zorgfonds in 2001 met 3,5% werd overschat.

Als we naar de begroting voor 2002 kijken, zien we vooral de opmerkelijke stijging
van de begroting van het Vlaams Zorgfonds (tabel 8). Deze steeg van 113,616 (31
december 2001) tot 213,497 miljoen EUR (31 december 2002) – goed voor een jaar-
lijkse groei van 88% in de begroting van het Zorgfonds.

Alle inkomsten en uitgaven stegen, met uitzondering van de exploitatiekosten, de kosten van
de investeringsportefeuille en de aankoop van kantoormeubelen voor het Vlaams Zorgfonds.
Er komen ook nieuwe rubrieken bij, zoals het overschot in 2001 (16,656 miljoen EUR), de
aansluitingsbijdragen voor het Vlaamse zorgverzekeringsstelsel (40,632 miljoen EUR), de
opstartkosten van het Zorgfonds (623.000 EUR), de werkingssubsidies voor de zorgkassen
voor bijkomende gegevens (2,518 miljoen EUR) en ten slotte de werkingssubsidies voor de
tenlasteneming door de zorgkassen (72,884 miljoen EUR).
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TABEL 8: BEGROTING VAN 2002 (IN DUIZEND EUR)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2001-2002.
* Begroting van het Vlaams Zorgfonds aangepast door de Vlaamse Regering.
** Implementatie van de begroting van het Vlaams Zorgfonds op 31 december van dat jaar.

De begroting voor 2002 van het Zorgfonds werd enigszins ondergewaardeerd door
de Vlaamse Regering (onderwaardering van minder dan 1%). Verder heeft de Vlaam-
se Regering ook de kosten voor de tenlasteneming voor 2002 overschat (overschat-
ting van ongeveer 40%). Op 31 december 2002 kent de begroting een overschot van
33,129 miljoen EUR, een bedrag dat naar de inkomsten van het Zorgfonds voor
2003 wordt overgeheveld.

Uit tabel 9 kunnen we afleiden dat de begroting van het Zorgfonds tussen 31 december
2002 en 31 december 2003 steeg van 213,497 tot 235,821 miljoen EUR, goed voor een
jaarlijks groeicijfer van meer dan 10% (groei trager dan tussen 2001 en 2002).
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Aangepaste

inkomsten
*

Effectieve

inkomsten
**

Aangepaste

uitgaven
*

Effectieve

uitgaven
**

- Overschot overgedragen van de vorige begroting

(2001) 
16.750 16.656   

- Investeringsinkomsten 12.090 12.363   

- Bijdragen van aangeslotenen 39.000 40.632   

- Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (2002) 99.157 99.157   

- Bijkomende dotatie van de Vlaamse begroting 

2002  
44.689 44.689   

- Exploitatiekosten van het Vlaams Zorgfonds 695 141 

- Opstartkosten van het Vlaams Zorgfonds 844 623 

- Huurkosten voor de North Plaza  372 190 

- Kosten investeringsportefeuille 620 23 

- Werkingssubsidies voor de administratieve kosten 

van de zorgkassen 
6.321 6.321 

- Werkingssubsidies voor de zorgkassen: 

vergoeding indicatiestellers 
2.250 2.518 

- Specifieke werkingssubsidies voor de Vlaamse 

Zorgkas 
1.508 1.315 

- Werkingssubsidies voor de kosten voor 

tenlasteneming van de zorgkassen 
101.997 72.884 

- Interne overdracht  140 0 

- Interne overdracht  593 0 

- Aankoop van kantoormeubelen  7 

- Dotatie aan het reservefonds 89.242 89.242 

- Dotatie van gekapitaliseerde rente aan het 

reservefonds 
7.104 7.104 

- Middelen van het Zorgfonds overgedragen naar het 

volgende jaar  
0 33.129 

Totaal 211.686 213.497 211.686 213.497 

KARAKAYA-NED.qxp  13-7-2010  14:21  Pagina 49



TABEL 9: BEGROTING VAN 2003 (IN DUIZEND EUR)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2003.
* Begroting van het Vlaams Zorgfonds aangepast door de Vlaamse Regering.
** Implementatie van de begroting van het Vlaams Zorgfonds op 31 december van dat jaar.

In de begroting voor 2003 springt vooral de omvang van de bijdragen door de
aangeslotenen bij het zorgverzekeringsstelsel in het oog (40,632 miljoen EUR in
2002 en 93,456 miljoen EUR in 2003, goed voor een jaarlijkse groei van 130%) door
het toenemende aantal aangeslotenen (zie deel 6) en de vaste jaarlijkse bijdrage, die
steeg van 10 tot 25 EUR, behalve voor diegenen die op 1 januari 2002 een verhoog-
de tegemoetkoming in de ziekteverzekering ontvingen. Ook de kosten voor de ten-
lasteneming gingen pijlsnel de hoogte in: van 72,884 miljoen EUR in 2002 tot
133,197 miljoen EUR in 2003, met name een stijging van 83% (minder dan de bijdra-
gen betaald door de aangeslotenen). Anderzijds verhoogt de vaste dotatie die jaar-
lijks aan het reservefonds wordt betaald – die 89,242 miljoen EUR bedroeg in 2001
en 2002 – tot 27,268 miljoen EUR in 2003. Tot slot werd de begroting van het
Vlaams Zorgfonds door de Vlaamse Regering lichtjes overschat (overschatting van
minder dan 0,5%). Ondanks de niet-aflatende stijging van de begroting slaagt de
Vlaamse Regering er in het algemeen in om de totale uitgaven voor de Vlaamse zorg-
verzekering correct te ramen. Net zoals met de vorige begrotingsraming (2002) had
de Vlaamse Regering de kosten voor de tenlasteneming in 2003 zelfs overschat.
Deze overschatting bedraagt ongeveer 10%, d.w.z. een percentage dat lager ligt dan
dat voor het vorige begrotingsjaar, namelijk 40%. De begroting kent op 31 decem-
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 Aangepaste

inkomsten
*

Effectieve

inkomsten
**

Aangepaste

uitgaven
*

Effectieve

uitgaven
**

- Overschot overgedragen van de vorige begroting

(2002) 
33.129 33.129   

- Investeringsinkomsten 12.150 10.079   

- Bijdragen van aangeslotenen 92.500 93.456   

- Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (2003) 99.157 99.157   

- Exploitatiekosten van het Vlaams Zorgfonds  698 86 

- Huurkosten voor de North Plaza  205 205 

- Kosten investeringsportefeuille 750 141 

- Verlopen intresten op aankoop overheidsobligaties  5.640 

- Werkingssubsidies voor de administratieve kosten 

van de zorgkassen 
6.912 6.912 

- Werkingssubsidies voor de zorgkassen: 

vergoeding indicatiestellers 
3.500 2.348 

- Specifieke werkingssubsidies voor de Vlaamse 

Zorgkas 
1.642 1.642 

- Werkingssubsidies voor de kosten voor 

tenlasteneming van de zorgkassen 
147.027 133.197 

- Interne overdracht 61 0 

- Interne overdracht 234 0 

- Dotatie aan het reservefonds 27.268 27.268 

- Dotatie van gekapitaliseerde rente aan het 

reservefonds 
12.150 10.079 

- Middelen van het Zorgfonds overgedragen naar het 

volgende jaar  
36.459 48.303 

Totaal 236.936 235.821 236.936 235.821 
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ber 2003 eveneens een overschot (48,303 miljoen EUR). Net zoals in het voorgaan-
de jaar werd dit bedrag naar het inkomen van het Zorgfonds voor het volgende jaar
overgeheveld (d.w.z. 2004).

Tabel 10 en 11 geven de begroting van het Vlaams Zorgfonds voor respectievelijk
2004 en 2007 weer. In deze tabellen zien we dat er een lichte daling is in de dotatie
van het Vlaams Zorgfonds in 2004 (99,157 miljoen EUR in 2003 en 90,657 miljoen
EUR in 2004), maar als we 2007 met 2004 vergelijken, zien we dat deze dotatie aan-
zienlijk stijgt (126,019 miljoen EUR in 2007). Anderzijds stegen de uitgaven voor de
tenlasteneming (werkingssubsidies uitbetaald aan de zorgkassen voor de tenlastene-
ming) in vergelijking met 2003, terwijl het totaalbedrag van de bijdragen door de
aangeslotenen constant is gebleven. Deze stabiliteit is te danken aan het feit dat de
individuele bijdrage voor aansluiting ongewijzigd is gebleven en het aantal aangeslo-
tenen slechts weinig varieert, terwijl de stijging van de kosten voor de tenlaste-
neming voornamelijk het gevolg is van de uitbreiding, op 1 januari 2004, van de ten-
lasteneming tot alle inwoners van een RVT, ROB of PVT (zie deel 4). Dat verklaart
onder andere de daling van de dotaties aan het reservefonds en van de overdrachten
naar de begroting van het volgende begrotingsjaar. In tabel 11 zien we dat de situ-
atie in 2007 niet erg verschilt, als we vergelijken met 2004.

TABEL 10: BEGROTING VAN 2004 (IN DUIZEND EUR)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2004.
* Begroting van het Vlaams Zorgfonds aangepast door de Vlaamse Regering.
** Implementatie van de begroting van het Vlaams Zorgfonds op 31 december van dat jaar.
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Aangepaste

inkomsten
*

Effectieve

inkomsten
**

Aangepaste

uitgaven
*

Effectieve

uitgaven
**

- Overschot overgedragen van de vorige begroting

(2003) 
48.303 48.304 

- Investeringsinkomsten 16.858 21.877   

- Bijdragen van aangeslotenen 93.133 94.240   

- Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (2004) 90.657 90.657   

- Exploitatiekosten van het Vlaams Zorgfonds  820 170 

- Huurkosten voor de North Plaza   225 207 

- Kosten investeringsportefeuille  700 316 

- Verlopen intresten op aankoop overheidsobligaties 4.119 

- Werkingssubsidies voor de administratieve kosten 

van de zorgkassen 
 7.640 7.520 

- Werkingssubsidies voor de zorgkassen: 

vergoeding indicatiestellers 
 3.500 2.975 

- Specifieke werkingssubsidies voor de Vlaamse 

Zorgkas 
 1.765 1.588 

- Werkingssubsidies voor de kosten voor 

tenlasteneming van de zorgkassen 
 161.660 168.563 

- Investeringen Vlaams Zorgfonds (informatica) 20 8 

- Dotatie aan het reservefonds  12.000 12.000 

- Dotatie van gekapitaliseerde rente aan het 

reservefonds 
 16.858 17.758 

- Middelen van het Zorgfonds overgedragen naar het 

volgende jaar  
 43.763 39.854 

Totaal 248.951 255.078 248.951 255.078 
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TABEL 11: BEGROTING VAN 2007 (IN DUIZEND EUR)

Bron: Het Vlaams Zorgfonds, Jaarverslag 2007.
* Begroting van het Vlaams Zorgfonds aangepast door de Vlaamse Regering.
** Implementatie van de begroting van het Vlaams Zorgfonds op 31 december van dat jaar.

9. ENKELE OPMERKINGEN BIJ WIJZE VAN CONCLUSIE

Een eigenaardig kenmerk van het zorgverzekeringsstelsel in België is dat het slechts
een gedeelte van de Belgische bevolking dekt, in tegenstelling tot dat van de meeste
andere Europese landen. Alleen inwoners van het Vlaamse Gewest zijn immers ver-
plicht om bij dit zorgverzekeringsstelsel aan te sluiten, terwijl de toetreding tot dit
stelsel facultatief is voor de inwoners van Brussel. Het is bijgevolg geen aangelegen-
heid die onder de jurisdictie van de federale staat valt.

De implementatie ervan geeft aanleiding tot debatten, vooral dan in het Frans- en
Duitstalig landsgedeelte, waar deze langetermijnzorgverzekering wordt beschouwd
als concurrentie voor de sociale zekerheid (federale jurisdictie), in tegenstelling tot
Vlaanderen, waar deze verzekering wordt gezien als een onderdeel van een bij-
standsbeleid voor ouderen (regionale jurisdictie). Over de zorgverzekering is men in
België met andere woorden nog lang niet uitgepraat.

52

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2010

Aangepaste

inkomsten
*

Effectieve

inkomsten
**

Aangepaste

uitgaven
*

Effectieve

uitgaven
**

- Overschot overgedragen van de vorige begroting

(2003) 

10.037 9.757 

- Investeringsinkomsten 26.680 28.631   

- Huidige transfers Vlaamse Zorgkas  26   

- Bijdragen van aangeslotenen 97.166 101.143   

- Inkomsten van administratieve boetes 4.252 5.696   

- Dotatie aan het Vlaams Zorgfonds (2004) 126.019 126.019   

- Exploitatiekosten van het Vlaams Zorgfonds  744 616 

- Kosten inzake het innen van administratieve 

boetes 
 1.630 445 

- Kosten investeringsportefeuille  325 279 

- Verlopen intresten op aankoop overheidsobligaties

- Werkingssubsidies voor de administratieve kosten 

van de zorgkassen 
 7.652 7.652 

- Werkingssubsidies voor de zorgkassen: 

vergoeding indicatiestellers 
 3.505 3.679 

- Specifieke werkingssubsidies voor de Vlaamse 

Zorgkas 
 1.117 1.095 

- Werkingssubsidies voor de kosten voor 

tenlasteneming van de zorgkassen 
 218.447 217.068 

- Terugbetaling van onterecht betaalde bijdragen  500 448 

- Terugbetaling van onterecht betaalde boetes 30 

- Interne transfer aan de VOI (centraal niveau) 240 0 

- Investeringen Vlaams Zorgfonds (informatica)  784 592 

- Dotatie van gekapitaliseerde rente aan het 

reservefonds 
 26.680 28.631 

- Middelen van het Zorgfonds overgedragen naar het 

volgende jaar  
 2.530 10.737 

Totaal 264.154 271.272 264.154 271.272 
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Het probleem billijkheid en antiselectie dat de facultatieve aard van de toetreding in
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met zich zou kunnen meebrengen, lijkt beperkt
te zijn, tot eind 2003, als gevolg van de verschillende benaderingen door het
Gewest. De zeer lage percentages van goedgekeurde aanvragen per aangeslotene in
Brussel in vergelijking met het Vlaams Gewest, bevestigen dat deze problemen zich
in deze periode niet voordoen. Vanaf 01/01/2004 lijkt de uitbreiding van de dekking
van de zorgverzekering naar alle inwoners van een RVT, ROB of PVT voor de Brus-
selaars gunstiger te zijn dan voor de Vlamingen.

Het onderzoek van Vansteenkiste (2004) naar de organisatie van de zorgverzekering
en de aanpassingen en opeenvolgende wijzigingen toont aan dat de langetermijn-
zorgverzekering zeer onstabiel is en in België nog lange tijd onstabiel zal blijven.
Hierbij merken we echter wel op dat forfaitaire prestaties het voordeel hebben dat
de Vlaamse Regering de kosten van de zorgverzekering beter kan controleren, maar
ze stemmen niet noodzakelijk met de daadwerkelijke behoeften overeen.

(Vertaling)
____________
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STEUNBELEID VOOR MANTELZORGERS IN
BELGIE: EEN TYPISCH BELGISCHE
ONTWIKKELING

DOOR AMANDINE JASMINE MASUY*

Aspirante, Fond National de la Recherche Scientifique (FNRS), Doctoranda in de sociologie, 
Université Catholique de Louvain (UCL) en Katholieke Universiteit Leuven (KUL)

1. INLEIDING

De voorbije decennia vormde de vergrijzing van de bevolking een van de grootste
uitdagingen van de 21e eeuw in Europa.

In België, net als in andere landen waar van start werd gegaan met een desinstitu-
tionaliseringsproces voor de gezondheidszorg, rees al snel de vraag in hoeverre hand-
having van ouderen in de thuisomgeving een haalbare kaart is. De aanwezigheid en
hulp van naasten bleken doorslaggevend te zijn bij de tenlasteneming van zorgbehoe-
venden. Om die reden werd de mantelzorger het voorwerp van wetenschappelijke
studies en beleidsmaatregelen. Wie zijn de mantelzorgers? Hoe combineren ze hun
taak met hun andere professionele en familiale verplichtingen? Wat zijn de beper-
kingen van deze informele hulp en welke beleidsmaatregelen werden uitgewerkt
om de mantelzorgers te helpen om hun verbintenissen na te komen? 

De geestdrift voor de kwestie is nog groter en algemener geworden sinds het begin
van deze eeuw, met name door het feit dat in dit verband in grootschalige enquêtes
specifieke modules werden opgenomen, naast de vragen aangaande de beperkingen
die ouderen ervaren bij het uitvoeren van levensnoodzakelijke activiteiten in hun
dagelijks bestaan. Zo besteedde de volkstelling van 2001 (Deboosere et al., 2006)
aandacht aan de informele hulp, zoals overigens ook andere onderzoeken in het
Vlaams Gewest deden [‘Zorg in Vlaanderen’ en ‘Mantelzorg in Vlaanderen’, beide
georganiseerd in 2003 (De Koker, 2005), Leefsituatieonderzoek bij Vlaamse ouderen
(LOVO) in 2001-02 en 2004 (Cantillon, Van den Bosch en Lefebure, 2007)], gevoerd
in het kader van de invoering van de zorgverzekering in de Vlaamse Gemeenschap.
Aan Franstalige zijde kreeg de oprichting van de vzw “Aidants

* De auteur wenst haar dank te betuigen aan Thérèse Jacobs, professor aan de afdeling sociologie aan
de Universiteit Antwerpen, voor het feit dat zij deze bijdrage aandachtig heeft doorgelezen en van
commentaar en bijzonderheden heeft voorzien.
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proches” de steun van de Koning Boudewijnstichting (KBS) in 2006, jaar waarin de
Stichting in het zuiden van het land en in de hoofdstad een eerste grootschalige
enquête hield [‘Ecouter les aidants proches pour mieux les soutenir‘ (Casman,
2007)]. Ook nadien werden nog enquêtes gehouden bij specifieke doelgroepen (bij-
voorbeeld die van de Union chrétienne des pensionnés (UCP) in 2007 (Royen,
2007) of die van de vzw ‘Aide à domicile en milieu rural’ (ADMR) in 2008-2009
(Kirsch en Warrant, 2009).

Tegelijkertijd ontstaan ook in de verenigingssector in heel het land initiatieven op
het vlak van ‘hulpverlening aan hulpverleners’ en worden er beleidsmaatregelen
doorgevoerd voor rechtstreekse of onrechtstreekse ondersteuning, voornamelijk op
lokaal en regionaal niveau.

Met deze bijdrage willen we geen inventaris opmaken van de bestaande acties, noch
de historiek van de thuishulp in België schetsen. We willen vooral de grote lijnen
weergeven van het ontstaan, de huidige situatie en de vooruitzichten van de hulp-
verlening aan hulpverleners voor ouderen (1) in België. 

Het artikel is in vijf delen onderverdeeld. Het eerste deel beschrijft het huidige
sociaaldemografische kader van ons land, in het tweede deel komen enkele hoofd-
kenmerken van de ontwikkeling van het sociaal beleid in België aan bod en wordt
aangetoond hoe dit op het vlak van hulpverlening aan hulpverleners tot uiting komt.
Het derde deel verklaart hoe de zorgverzekering – die federaal had moeten zijn –
alleen in het Vlaams en Brussels Gewest tot stand kwam. Het vierde deel licht de
vier grote categorieën van maatregelen en acties toe die momenteel bestaan. Het
laatste deel gaat over de momenteel lopende debatten en de vooruitzichten voor de
hulpverlening aan hulpverleners in België.

2. SOCIAALDEMOGRAFISCHE CONTEXT: HANDHAVING IN DE THUISOMGEVING
KRIJGT VOORRANG. JA, MAAR HOE?

In 2007 waren de 65-plussers in België goed voor 17% van de bevolking (1,8 mil-
joen). Volgens de verwachtingen van de Hogere Raad van Financiën (2008) zullen
ze in 2050 meer dan een kwart van de bevolking uitmaken (25,7%, hetzij 3,2 mil-
joen personen). Het aantal en het aandeel van de 80-plussers blijft maar stijgen: in
2007 vertegenwoordigden ze 4,6% van de bevolking en in 2050 zullen ze een tiende
van de bevolking uitmaken (10,1%). Regionaal gezien zijn er, wat verhoudingen
betreft, geen grote verschillen, maar wel op het vlak van levensstijl (meer alleen-
staanden in Brussel).

(1) Hierbij merken we op dat de meeste beleidsinitiatieven en acties die hier worden voorgesteld,
mits enige wijzigingen ook kunnen worden toegepast voor hulpverleners aan personen met een han-
dicap of zieken, los van het leeftijdscriterium.
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Zelfs voor iemand die langer relatief gezond blijft, komt er een ogenblik waarop er
zich lichamelijke en andere beperkingen voordoen: de levensverwachting zonder
handicaps neemt toe, maar heeft het niveau van de totale levensverwachting nog
niet bijgehaald. Dat betekent dat in 2005 een Belgische vrouw van 65 wellicht nog
20,2 jaar te leven had, waarvan 9,5 jaar zonder handicaps (respectievelijk 16,6 en
9,1 jaar voor de mannen) [European Health Expectancy Monitory Unit (EHEMU),
2008)].

De meeste van die jaren brengen ze thuis door. In 2005 woont slechts 5,1% van de
60-plussers in een instelling, maar dit percentage stijgt naarmate de leeftijd toe-
neemt: 75% van de 85-89-jarigen, 56% van de 90-94-jarigen en 44% van de 95-plus-
sers woonden thuis [Institut Wallon de l’Evaluation, de la Prospective et de la Statis-
tique (IWEPS), 2008]. Het percentage personen in een instelling varieert naargelang
van het gewest. Het ligt het hoogst in Brussel (dat het hoogste percentage alleen-
staande bejaarden telt): 43% van de 65-plussers en 54% van de 80-plussers leeft er in
een instelling (Lodewijckx, 2004); in het Vlaams Gewest is het het laagst (waar het
institutionele aanbod gericht is op mensen met een grote zorgbehoevendheid (Paco-
let, Lanoye en Bouten, 1998), en het Waals Gewest neemt een tussenpositie in.

2.1. WAT ZIJ  WENSEN:  THUIS  BLIJVEN WONEN ZONDER VAN HUN KINDEREN
AFHANKELIJK TE ZIJN
De grote meerderheid van de 65-plussers wenst zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen. Dat blijkt uit verschillende opiniepeilingen.

Volgens de Panel Study of Belgian Households (PSBH) (gegevens van 2001: n=2.268,
zie Casman en Mortelmans, 2005) verkiezen 65-plussers thuis te blijven wonen en
daarbij de hulp van naasten en professionele steun te combineren (39,9%) of alleen
professionele hulp in te roepen (29,2%), mocht dat nodig blijken. De oplossing
“alleen hulp van naasten” wordt het minst gekozen (8,6%) en het vooruitzicht op
intergenerationeel samenwonen wordt zelden in overweging genomen (6,2%). Blijk-
baar verkiezen ondervraagde ouderen in dat geval toch om in een instelling te wor-
den opgenomen (13,4%) eerder dan van hun kinderen afhankelijk te zijn.

In 2007 werd bij de personen van 15 of ouder in de 27 lidstaten een speciale Euro-
barometer gehouden over de tenlasteneming van langdurige zorg (n=1.040 voor Bel-
gië). Hieruit leren we dat de tendensen die bij de 65-plussers werden waargenomen,
terug te vinden zijn bij de volledige Belgische bevolking van 15 of ouder: intergene-
rationeel samenwonen vermijden, niet van de kinderen afhankelijk zijn, overtuiging
dat de staat en de individuen zelf de verantwoordelijkheid voor de zorgbehoevend-
heid op zich moeten nemen (bijvoorbeeld door middel van bijdragebetaling). Deze
tendensen worden ook in de buurlanden (Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Neder-
land) waargenomen. Toch stellen we vast dat de Belgische meningen vaak minder
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“geprononceerd” zijn (2); waarschijnlijk kan dit worden verklaard door het feit dat
de regionale verschillen elkaar compenseren. Bij andere, oudere Eurobarometers
(1992, 1993, 1999) worden verwante – maar niet echt vergelijkbare – vragen
gesteld over de tenlasteneming van ouderen en de antwoorden bevestigen dat de
Belgische opinies in de tijd weinig veranderen.

2.2. HUN SITUATIE: DE WEZENLIJKE ROL VAN DE MANTELZORGER
De werkelijkheid stemt vrij goed met de meningen overeen: de grote meerderheid
van de 65-plussers woont thuis, zelfs als ze in hun dagelijks leven beperkingen
beginnen te ervaren. Volgens de enquête ’Survey of Health, Ageing and Retirement
in Europe‘ (SHARE) (3) van 2004 (n=1.597) (eigen berekeningen) zou 22% matige
beperkingen en 17% ernstige beperkingen ervaren. De Gezondheidsenquête Health
interview Survey 2004: (n= 3.258) die in datzelfde jaar werd gehouden, levert ietwat
hogere cijfers op (respectievelijk 29% en 24%). Bij de personen die beperkt zijn in
hun activiteiten dagelijks leven (ADL) (eten, opstaan, gaan slapen, zich wassen, toilet-
gebruik) krijgt 85% (n=201) hulp om deze activiteiten uit te voeren. In 39% van de
gevallen gaat het om professionele hulp, in 38% komt de hulp van verwanten en in
24% van beide. Voor instrumentele activiteiten dagelijks leven (IADL) (eten klaarma-
ken, boodschappen, de was en het huishouden doen, telefoneren, gebruik maken
van het openbaar vervoer, eigen financiën en administratie beheren) stijgen de per-
centages aanzienlijk: 63% tegenover 17% voor professionele hulp alleen en 17%
voor alleen hulp van naasten (Health interview Survey 2004). De cijfers van SHARE,
berekend voor alle 65-plussers die nog thuis wonen (zonder beperkingen), tonen
een nagenoeg gelijke spreiding over deze drie hulpmodellen voor ADL en IADL
samen: 13% professionele hulp, 12% hulp van naasten en 10% gemengde hulp (de
overige 64% krijgt geen hulp). Uit deze resultaten blijkt geen opmerkelijke neiging
voor één bepaald type van hulp, maar toch blijkt dat de hulp van naasten het fre-
quentst is voor IADL, terwijl voor ADL vaker professionele hulp wordt ingescha-
keld. Over het algemeen treden de beperkingen bij IADL eerder op dan bij ADL:
dankzij de mantelzorger kan een vroegtijdige opname in een instelling worden uit-
gesteld en soms zelfs worden vermeden. Hoe intensief de verleende hulp is, is een
ander element dat wijst op de kernrol die naasten spelen bij de handhaving in de
thuisomgeving: volgens een studie die in Pacolet et al. (1998) wordt toegelicht, zou
de hulpverlening door naasten, berekend in aantal uren, vijf keer hoger liggen dan
professionele hulp.

De weinige enquêtes over de mantelzorgers in België vertonen wel verschillen in
termen van bevolkingsgroep, omschrijving van de hulp en “timing”, maar stuk voor
stuk schatten ze dat wekelijks 17 uur en 30 minuten wordt besteed aan hulpverle-
ning, wat op een deeltijdse baan neerkomt! Het feit dat er geen adempauze is,

(2) Met uitzondering van de vragen aangaande de tevredenheid over de gezondheidszorg, waarvoor
de Belgische resultaten zeer goed en positief zijn.
(3) Meer informatie op de officiële website: http://www.share-project.org/ de dato 19/04/2010].
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vormt overigens een van de voornaamste moeilijkheden waarmee de mantelzorgers
volgens de enquête van de KBS uit 2006 (n=487) moeten kampen (Casman, 2007).
Andere moeilijkheden zijn: het gebrek aan praktische ondersteuning, psychologi-
sche ondersteuning en de combinatie met beroepsplichten.

3. POLITIEKE CONTEXT: EEN BELGISCH BELEID OF BELEIDSMAATREGELEN ‘OP Z’N
BELGISCH’?

3.1. EEN MANTELZORGBELEID: CULTURELE EN POLITIEKE VERKLARINGEN VOOR DE
“BELGISCHE ACHTERSTAND” 
In een samenvattend artikel over het beleid voor handhaving van ouderen in de thuis-
omgeving schreven Ylieff et al. (2005): “In tegenstelling tot andere landen heeft Bel-
gië nog geen echt beleid ontwikkeld voor hulp voor mantelzorgers. Sommige maatre-
gelen werden op federaal of regionaal niveau reeds doorgevoerd, met name op het
vlak van rechtstreekse financiële steun […]. Onrechtstreekse financiële steun beperkt
zich tot het, meestal gratis, ontvangen van het noodzakelijke materiaal van de verze-
keringsmaatschappij, om de zorgbehoevendheid op te vangen” (p. 59).

De huidige situatie (2009) is in dat opzicht ongewijzigd gebleven: er is nog steeds
geen “globaal beleid” in de zin van overlegde, coherente en federatieve (of federale)
actie, terwijl er de voorbije jaren zowat overal in België “beleidsmaatregelen” en
“sociale acties” werden ondernomen ten overstaan van de hulpverleners.

In 2005 schreven de auteurs de “Belgische achterstand” onder meer toe aan het feit dat
politieke keuzes werden gemaakt die hulp in natura bevoorrechtten (ontwikkeling van
thuishulpdiensten, eerder dan uitkeringen voor mantelzorgers), en aan de op de familie
gerichte culturele traditie, die familiesolidariteit als natuurlijk beschouwt.

Als we andere artikels over de ontwikkeling van socialebeleidsinitiatieven in België
lezen en rekening houden met de recente ontwikkelingen op het vlak van hulp aan
mantelzorgers, dan moeten we deze rechtvaardigingen nuanceren. Politieke en cul-
turele keuzes kunnen worden beschouwd als kernelementen die de afwezigheid van
een globaal beleid en dus ook van de “Belgische achterstand” verklaren. We kunnen
immers moeilijk van een “Belgische” culturele traditie spreken als heel de geschie-
denis van de ontwikkeling van hulp aan bejaarden of zorgbehoevenden getuigt van
aanzienlijke culturele verschillen tussen de gewesten. Naast die verschillen stellen
we, in het geval van hulpverlening aan naasten, ook vast dat er een “verzuild” (zie
hierna) en “bottom-up”-ontwikkelingsproces gaande is dat voor alle Belgische sociale-
beleidsinitiatieven gemeenschappelijk is. In ieder geval blijkt dat de regionale ver-
schillen of varianten, de verzuiling en de ontwikkeling van de beleidsinitiatieven van
onderen af aan (“bottom-up”), essentiële elementen zijn om de huidige situatie in
België te begrijpen en toekomstperspectieven te ontwikkelen.
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3.2. EEN “VERZUILD” EN “BOTTOM-UP”-ONTWIKKELINGSPROCES
De “verzuiling” (organisatie van de actoren en instellingen van het maatschappelijk
leven volgens een politieke/ideologische overtuiging) is altijd een typisch Belgische
kentrek geweest. Er werd vaak gezegd dat iemand kon geboren worden, leven, wer-
ken en sterven in instellingen die onder eenzelfde zuil vallen. Ziekenfondsen, zie-
kenhuizen, vakbonden, verenigingen en zelfs het onderwijs hadden – en hebben
nog steeds – bevoorrechte banden met elkaar en met de politieke wereld, naarge-
lang ze bij de socialistische, christelijke of liberale strekking – de drie “zuilen” van
het Belgische maatschappelijke en economische systeem – aansluiten. Ook al waren
de drie zuilen in heel het land aanwezig, toch zouden we kunnen stellen dat in het
Vlaams Gewest de christelijke en in het Waals Gewest de socialistische zuil sterker
vertegenwoordigd is. Dit verklaart mede een aantal verschillen qua oriëntering en
organisatie van het beleid inzake sociale aangelegenheden en gezondheid (4).

De structurerende rol en gehechtheid aan de instellingen is tegenwoordig minder
sterk en ook andere tendensen deden zich op de Belgische politieke scène gelden.
Desondanks blijven de drie zuilen in de beleidsopties een symbolische rol spelen en
hun in het verleden dermate structurerende rol legt nog steeds een zekere “path
dependency” op. Tot slot werkte de verzuiling ook de ontwikkeling in de hand van
beleidsvormen gebaseerd op overleg met de verschillende actoren (verenigingen,
ziekenfondsen, politiek, enz.) en dat is nog steeds actueel.

De meeste socialebeleidsinitiatieven in België werden ontwikkeld volgens het “bot-
tom-up”-principe (wordt gezegd van beleidsinitiatieven die ontstaan op lokaal niveau
of het niveau van de burger en vervolgens op een hoger machtsniveau in een struc-
tuur worden gegoten) (Gillian en Nyssens, 2001). Het proces gaat als volgt te werk:
de actoren van de verenigingssector stellen een probleem vast; op lokaal vlak of voor
een specifieke doelgroep (in het geval van de ziekenfondsen bijvoorbeeld) worden
initiatieven ontwikkeld door de burgers (via vrijwilligerswerk), de privésector (via de
verenigingssector, de ziekenfondsen, enz.) en de overheid [via de Openbare Centra
voor Maatschappelijk Werk (OCMW’s)]; vervolgens breiden de initiatieven zich uit en
kopiëren ze elkaar, terwijl ze toch hun regionale, lokale of verzuilde bijzonderheden
behouden; er worden belangengroepen gevormd; tot slot worden beleidsmaatregelen
genomen, die kunnen leiden tot meer gestructureerde tussenkomsten en zelfs tot de
invoering van een beleid op een hoger niveau. Tot in de jaren zeventig was de natio-
nale staat het “hogere niveau” dat op het vlak van het sociaal beleid en gezondheid
bevoegd was. Sinds de jaren tachtig werden de zogenaamd “persoonsgebonden”
bevoegdheden overgedragen aan de gefedereerde entiteiten, wat de ontwikkeling van
gedifferentieerde beleidsvormen mogelijk heeft gemaakt. De “overblijvende”
bevoegdheden van de federale staat in dit verband omvatten voornamelijk de
omschrijving en naleving van een normatief en budgettair kader.

(4) De tendens om thuis te blijven die in het Vlaams Gewest overheerst, kan in verband worden
gebracht met het feit dat de Vlaamse christelijke partij Christen-democratisch & Vlaams (CD&V) de
voorbije jaren het Ministerie van Welzijn, Gezondheid en Gezin onder haar hoede had. 
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3.3. GEDIFFERENTIEERDE BELEIDSOPTIES 
Bij de staatshervorming van 1985 werd België twee keer opgesplitst: een eerste keer
in drie Gewesten, op basis van het grondgebied (Brussels, Vlaams en Waals Gewest),
een tweede keer in drie Gemeenschappen (Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeen-
schap). De territoriumgebonden materies worden van de “federale” staat overgehe-
veld naar de Gewesten en de “persoonsgebonden” aangelegenheden gaan naar de
Gemeenschappen. Deze nieuwe bevoegdheidsverdeling maakt het proces op het vlak
van het sociaal beleid complexer en vertraagt het in sommige gevallen, a fortiori in
het geval van beleidsinitiatieven voor hulp aan bejaarden (aangezien de residentiële
structuren worden beschouwd als een territoriumgebonden en dus regionale materie,
terwijl thuishulp een persoonsgebonden materie is en dus onder de Gemeenschap-
pen valt). In het noorden van het land stemt de Vlaamse Gemeenschap overeen (5)
met het grondgebied van het Vlaams Gewest en dus besloten de twee gefedereerde
entiteiten om te fusioneren onder de benaming Vlaamse Gemeenschap en hun midde-
len gemeenschappelijk te maken. Op die manier konden ze socialebeleidsinitiatieven
sneller en op een gestructureerdere wijze ontwikkelen. Een dergelijke samenvoeging
was in het zuiden van het land niet mogelijk, daar de Gemeenschappen en Gewesten
elkaar onvoldoende overlapten: de Duitstalige Belgen wonen op het grondgebied van
het Waals Gewest, maar hangen af van de Duitstalige Gemeenschap; de meeste Brus-
selaars daarentegen zijn Franstalig en hangen van de Franse Gemeenschap af, maar
wonen op het grondgebied van het Brussels Gewest.

Voor de Franstalige Brusselaars hevelt de Franse Gemeenschap in 1993 een deel van
de persoonsgebonden materies (waaronder de hulp aan personen, met inbegrip van
de thuishulp) over naar het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie
(COCOF). Sindsdien worden de beleidsinitiatieven voor hulp aan bejaarden voorna-
melijk op het gefedereerd niveau beheerd door de Vlaamse Gemeenschap, het
Waals Gewest, de COCOF en de Duitstalige Gemeenschap (6).

Vanaf de jaren tachtig ontwikkelden de reeds samengevoegde Vlaamse instellingen
beleidsmaatregelen ten gunste van de handhaving van bejaarden in de thuis-
omgeving en al heel snel richtten ze hun aandacht op hulpverlening door naasten
(7). In de rest van het land ging de voorkeur uit naar plaatsing in een instelling

(5) Met uitzondering van een Nederlandstalige minderheid die in het Brussels Gewest woont. Voor
hen is de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) bevoegd inzake persoonsgebonden aangelegen-
heden. De VGC is een soort van satelliet van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel en beschikt over
minder autonomie dan zijn Franstalige tegenhanger, de COCOF. Daar komt nog een derde Brussels
communautair orgaan bij: de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC), die is belast met
de tweetalige persoonsgebonden aangelegenheden, de zogenaamde “bicommunautaire persoonsge-
bonden” materies (voornamelijk de staatssteunsector en de instellingen die daarvan afhankelijk zijn,
zoals het geval is voor sommige rusthuizen).
(6) De beleidsinitiatieven eigen aan deze Gemeenschap worden in dit artikel niet nader besproken.
(7) In 1988 publiceert het Hoger Instituut voor de Arbeid, Katholieke Universiteit Leuven (HIVA) een
studie over de “mantelzorgers”. Er bestaat in het Vlaams Gewest reeds een enquête over de mantel-
zorgers uit de jaren tachtig (Hedebouw en Winters, 1988). De mantelzorger wordt beschouwd als
een hoofdrolspeler en als de coördinator van de thuishulp. In het politieke discours komt duidelijk
tot uiting dat de thuishulpdiensten een aanvulling moeten zijn en geen vervanging van de informele
hulp (Geerts en Breda, 2007).
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(Deliège et al., 2005). Pas in het midden van de jaren negentig komt de thuishulp-
sector aan Franstalige zijde tot ontwikkeling (Balthazart, 1996). Op het vlak van
hulpverlening aan ouderen houden sommige regionale verschillen echter stand. De
voorzieningen zijn in het Vlaams Gewest doorgaans algemener/structureler, zij het
“thuisgerichter” (lees: ten gunste van handhaving in de thuisomgeving) en meer
afgestemd op de behoeften: zo is de Vlaamse zorgverzekering op het Vlaamse
grondgebied verplicht (structureel aspect) en bestemd voor personen van wie
erkend is dat ze zorgbehoevend zijn volgens een schaal die de zorgbehoevendheid
meet (doelgericht aspect (8)); ze geeft een uitkering die kan worden gebruikt om
niet-medische hulp thuis (“thuisgericht” aspect) te financieren. In het Waals Gewest
zijn de maatregelen tegelijkertijd eerder institutionaliserend (lees: ten gunste van
opname in een institutionele structuur, zoals een rusthuis, een opvangcentrum, ...),
universalistisch en lokaal/conjunctureel: aldus worden (semi)-institutionele oplos-
singen, zoals gemeenschappelijke woonvormen of, recenter, de opvang in een
ander gezin, en professionele oplossingen, via de ontwikkeling van diensten en
coördinatie voor thuishulp (institutionaliserend aspect) verkozen boven een opvang
door de kinderen. Deze initiatieven worden vaak op lokaal niveau georganiseerd,
afhankelijk van de specifieke situatie (conjunctureel aspect). Tot slot is een van de
redenen waarom het Waals Gewest weigerachtig staat tegenover de Vlaamse zorg-
verzekering, het “doelgerichte” aspect ervan en het feit dat de bijdrage niet-progres-
sief is. In Brussel komen de beleidsinitiatieven eerder aarzelend tot stand en zijn ze
vaak moeilijk te kenschetsen. Dat kan waarschijnlijk worden verklaard door het feit
dat verschillende voor deze materie bevoegde ministeries tot een akkoord moeten
komen, doordat Vlamingen en Walen samen aan de onderhandelingstafel zitten en
doordat Europa aan haar hoofdstad verplichtingen oplegt. Een andere verklaring zijn
wellicht de kenmerken van de oudere bevolking in de hoofdstad; die vaker alleen-
staand is, en dus minder potentiële mantelzorgers heeft, maar ook wantrouwiger
staat ten opzichte van professionele thuishulpverleners. Het huidige resultaat is een
mengeling van Vlaamse maatregelen (de Nederlandstaligen kunnen aansluiten bij de
Vlaamse zorgverzekering) en de organisatie van eerder conjuncturele “typisch Frans-
talige” acties op het niveau van de gemeenten.

3.4. ONTWIKKELING VAN DE HULPVERLENING VOOR MANTELZORGERS: EEN “UITGE-
SPROKEN BELGISCH” TRAJECT
Zoals voor de meeste “bottom-up”-beleidsinitiatieven valt moeilijk te bepalen op
welke datum precies een steunbeleid voor hulpverleners werd “ontworpen”. Wel-
licht waren er verschillende ontstaansgronden en in het Vlaams Gewest lijkt het
beleid zich sneller te hebben ontwikkeld. Dat werd in de hand gewerkt door de
politieke wil om handhaving in de thuisomgeving en familiesolidariteit te bevoor-
rechten. De mantelzorgers zijn in korte tijd actoren geworden en sinds de jaren

(8) Let wel: de zorgverzekering is slechts “doelgericht” ten overstaan van de behoeften. Voor de toe-
kenning ervan gelden geen inkomens- of leeftijdscriteria, zoals voor de THAB wel het geval is.
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tachtig groeperen ze zich in verenigingen en pressiegroepen (9). In het Waals
Gewest is de ontwikkeling van hulpverlening aan hulpverleners van recentere
datum (wellicht door het feit dat de cultuur eerder socialistisch en “institutionalise-
rend” is en de aandacht naar handhaving in de thuisomgeving pas later kwam). De
eerste grote enquêtes die media-aandacht kregen (10), dateren van 2006, toen ook
de eerste vzw die zich uitsluitend aan de mantelzorgers wijdt, het daglicht zag.

Wat precies de aanzet heeft gegeven, is moeilijk uit te leggen: de Vlaamse ervaring of
die van de buurlanden, de vermeerdering van de initiatieven die onrechtstreeks betrek-
king hebben op de problematiek van de helpers (mishandeling van ouderen in de
thuisomgeving voorkomen, handhaving van demente personen in de thuisomgeving in
de hand werken en tegelijkertijd hun familie een adempauze geven dankzij “Baluchon
Alzheimer” of “nachtopvang dementie” bijvoorbeeld). Waarschijnlijk hebben al deze
elementen een rol gespeeld. Wat vaststaat, is dat de geschiedenis van de ontwikkeling
van de hulpverlening aan hulpverleners in België dezelfde kenmerken van verzui-
ling, bottom-upontwikkeling en regionale verschillen vertoont. Daaruit moeten we
niet besluiten dat dit alles noodzakelijkerwijze tot een daadwerkelijk beleid zal lei-
den, maar ongetwijfeld is dit de veiligste weg om er te geraken.

4. DE ZORGVERZEKERING IN BELGIE

De invoering van een zorgverzekeringsmechanisme (11) lijkt een sleutelelement te
zijn in het beleid voor de hulpverleners. Vaak is er een clausule opgenomen die de
zorgbehoevende persoon toelaat om het geld te gebruiken om zijn mantelzorgers te
vergoeden. Dat wijst op een – ten minste symbolische – erkenning door de over-
heid van de rol van de mantelzorger en van het individuele prijskaartje voor de
gepresteerde hulp. Soms gaat de “erkenning” nog een stap verder, met de invoering
van een register van hulpverleners (Vlaams Gewest) (12) of de creatie van een man-

(9) Momenteel zijn er in het Vlaams Gewest vijf gesubsidieerde verenigingen die de hulpverleners
steunen (opleidingen, informatie, ...).
(10) Wat sinds 2006 aanzienlijk is veranderd, is de media-aandacht en de betere informatieversprei-
ding (met name via websites waarop alle bestaande diensten zijn opgenomen die de hulpverleners
kunnen helpen: http://www.mantelzorglijn.be/ voor de Nederlandstaligen; http://www.aidants-pro-
ches.be/fr voor de Franstaligen.
(11) In sommige landen is er sprake van bijstand (indien met de inkomsten van de begunstigde reke-
ning wordt gehouden voor het recht op en het bedrag van de uitkering), eerder dan van verzekering
(waarbij wordt verondersteld dat een ziekenfondsbijdrage wordt betaald om een “risico” te dekken).
Soms wordt de voorkeur gegeven aan de term zelfredzaamheid (een positievere term die aangeeft
wat men wil handhaven) boven de term zorgbehoevendheid (die negatiever is en wijst op het te dek-
ken risico).
(12) Door een register aan te leggen, wil men zich er in de eerste plaats van vergewissen dat er wel
een mantelzorger is en dat de hulpbehoevende persoon de uitkering niet als extra-inkomen gebruikt.
Eventueel kan het register ook als steekproefbasis dienen voor enquêtes bij hulpverleners (zoals de
studie “Mantelzorg in Vlaanderen”). Nota: de inschrijving in het register is niet langer verplicht
(Geerts en Breda, 2007).
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telzorgstatuut (Duitsland), dankzij hetwelk voor de berekening van het pensioen
met het aantal uren van hulpverstrekking rekening wordt gehouden en de verwor-
ven ervaring nadien kan worden gevaloriseerd.

Het loont de moeite om de kenmerken en fasen van de nog onvoltooide ontwikke-
ling van de zorgverzekering in België te bestuderen, aangezien het resultaat van de
huidige debatten ongetwijfeld bepalend zal zijn voor het omschrijven van de con-
text van een “beleid” voor hulpverlening aan hulpverleners.

De eerste Belgische uitkering met betrekking tot een situatie van zorgbehoevend-
heid is de Tegemoetkoming aan derden. Deze aanvullende uitkering bij de vergoe-
ding voor invaliditeit staat los van het inkomen, is forfaitair (12 EUR per dag op
1/01/07) en is bedoeld voor werknemers die gedurende ten minste 4 maanden
arbeidsongeschikt zijn en nood hebben aan hulp van een derde om de activiteiten
dagelijks leven te kunnen uitvoeren (er geldt een afhankelijkheidsdrempel). Deze
uitkering werd in 1970 ingevoerd en is van toepassing op heel het grondgebied (de
regionalisering was toen nog niet doorgevoerd) (13).

Volgens Pacolet et al. (1998) echter komt het debat over de zorgverzekering in Bel-
gië pas in 1985 echt op gang, wanneer minister Dehaene een participatie in de kos-
ten voor thuishulp vooropstelt (met inbegrip van de kosten verbonden aan de hulp
van mantelzorgers), teneinde de financiële discriminatie tussen zorgverlening in een
ziekenhuis en thuis te verminderen.

In 1987 wordt de Integratietegemoetkoming in het leven geroepen. Deze wordt toe-
gekend aan personen met een handicap die wegens hun beperkte zelfredzaamheid
bijkomende kosten te dragen hebben. Voor de toekenning van de uitkering (federa-
le bevoegdheid) gelden afhankelijkheids- en handicapvoorwaarden en het bedrag
(van 1.061 tot 9.550 EUR per jaar op 1/09/08) wordt berekend op basis van de
samenstelling en de inkomsten van het huishouden. Hierbij merken we op dat niet
langer het werknemersstatuut, maar wel de gezondheidstoestand recht geeft op de
uitkering.

In 1989 vervangt de Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) de Integratie-
tegemoetkoming vanaf 65 jaar (de Integratietegemoetkoming blijft bestaan voor wie
jonger is dan 65). De maximumbedragen (van 907 tot 6.088 EUR per jaar) worden
berekend op basis van de zorgbehoevendheidsgraad, maar het werkelijke bedrag
hangt af van de samenstelling en de inkomsten van het huishouden. In 1990 zijn er
slechts 2.432 uitkeringstrekkers. Dit aantal stijgt tot 59.980 in 1995 en bedraagt
momenteel (op 31/12/08) 130.455 personen (FOD Sociale Zekerheid, 2009), hetzij
bij benadering 12% van de 65-plussers. De toekenningsvoorwaarden in ver-
band met het huishouden werden op het einde van de jaren negentig versoepeld.

(13) We merken hierbij op dat het alleen om werknemers gaat, wat typisch is voor het Bismarckiaan-
se socialezekerheidsmodel, dat in de eerste plaats steunt op beleidsinitiatieven inzake loondienst en
arbeidsrisico’s.
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De THAB blijft echter wel een bijstandsvoorziening bestemd voor de minstbedeel-
den en is niet altijd toegankelijk voor diegenen die zich in een limietsituatie bevin-
den. De kenmerken, maar vooral de beperkingen van de THAB, vormen de aanlei-
ding voor nieuwe initiatieven voor de tenlasteneming van de kosten voor zorgbe-
hoevendheid en leggen de grondvesten voor een niet aan het inkomen gekoppelde
zorgverzekering.

In de loop van de jaren negentig worden andere, aanvullende uitkeringen voorge-
steld (Pacolet et al., 1998): op basis van de mate van zorgbehoevendheid (Katz-
schaal (14)) kan (sinds 1991) een RIZIV-forfait (Rijksinstituut voor Ziekte- en Inva-
liditeitsverzekering) worden toegekend om de zorgverstrekking thuis en in een
instelling te financieren; sommige ziekenfondsen stellen aan hun aangeslotenen aan-
vullende verzekeringen voor; soms komen de OCMW’s tussenbeide in de kosten
voor thuishulp, via toelagen. Zij komen echter vooral tussenbeide in de persoonlijke
bijdragen voor residentiële hulpverlening. Net zoals de THAB hebben deze uitkerin-
gen ook zwakke punten: de uitkering van het RIZIV is gebaseerd op het aanbod van
hulpverleners en niet op de behoeften, die van de ziekenfondsen zijn alleen voor de
aangeslotenen toegankelijk en de OCMW’s helpen in eerste instantie personen met
een laag inkomen.

De nood aan een algemeen beleid voor de tenlasteneming voor de zorgbehoevend-
heid zonder inkomensvoorwaarde springt steeds duidelijker in het oog en kadert in
de federale regeringsverklaring van 1999. Deze verklaring wordt niet gevolgd door
concrete acties op federaal niveau, aangezien de kostprijs ervan als een onoverko-
melijke hinderpaal wordt voorgesteld.

De regering van de Vlaamse Gemeenschap beslist om vooruit te lopen en een verze-
kering op regionaal niveau te creëren (15). De idee voor een zorgverzekering (16)
kadert goed in het beleid om bejaarden in de thuisomgeving te houden en mantel-
zorg te ondersteunen. Bovendien oordeelt het Parlement dat het over de nodige
middelen beschikt voor de tenuitvoerlegging ervan.

De Franse Gemeenschap verzet zich tegen deze verzekering en tekent beroep aan
bij het Arbitragehof wegens niet-naleving van de bevoegdheden: de zorgverzekering
zou tot de sociale zekerheid behoren en dat is een federale aangelegenheid. Het
beroep werd verworpen, aangezien de door de Vlaamse Regering voorgestelde 

(14) Schaal die de zorgbehoevendheid meet in verband met de ADL. Deze schaal wordt in België het
meest gebruikt (soms in combinatie met de Zarit Burden Scale, indien ook met de cognitieve zorgbe-
hoevendheid rekening wordt gehouden).
(15) Vlaams decreet van 30 maart 1999 (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 mei 1999, p. 19149).
(16) Oorspronkelijk was deze verzekering bedoeld voor de 65-plussers, maar het Vlaams Parlement
besliste er anders over.
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financieringswijze (niet-progressieve bijdrage) de Zorgverzekering (ZV) uit het
socialezekerheidsstelsel sluit, dat op een progressieve bijdrage is gebaseerd. In 2001
wordt de ZV dan van kracht.

Het gaat wel degelijk om een verzekering: gedeeltelijk gefinancierd door bijdragen
van de potentiële gerechtigden (verplicht op het Vlaamse grondgebied – en faculta-
tief in Brussel – vanaf de leeftijd van 26 jaar, ten belope van 10 EUR per jaar) en
ongeacht het inkomensniveau. De maandelijkse tussenkomst bedraagt 125 EUR voor
thuishulp en 160 EUR voor verzorging in een instelling. De bedoeling is om de niet-
medische kosten die aan de zorgbehoevendheid zijn toe te schrijven, te vergoeden.
Indien de begunstigde beslist om dit bedrag te gebruiken om zijn mantelzorgers te
betalen, dan moeten zij zich in een mantelzorgregister inschrijven. In feite wordt de
ZV vooral gebruikt om de thuishulpverleners te betalen.

In 2003 is de ZV al het slachtoffer van haar succes en al snel kampt ze met financiële
moeilijkheden. De Vlaamse Regering beslist daarom om de jaarlijkse bijdrage tot 25
EUR op te trekken en de tussenkomsten te verlagen (90 EUR voor thuishulp en 125
EUR voor zorg in een instelling). Het aantal begunstigden blijft maar stijgen, van
149.694 in 2004 tot 180.321 in 2007 (Agentschap zorg en gezondheid, 2009). Perso-
nen die in een rusthuis of een psychiatrische instelling verblijven, ontvangen deze
uitkering vanaf 2004 automatisch. Personen die thuis wonen, dienen eerst hun
behoeften te laten evalueren (17) om van een uitkering te kunnen genieten. Het
Waals Gewest had in zijn begroting van 2003 de invoering van een zorgverzekering
voorzien. Toch werd het afgeschrikt door hoge kosten van de ervaring in het
Vlaams Gewest en het project werd voorlopig opgeborgen.

In 2008 wordt de ZV nogmaals in twijfel getrokken: het Europees Hof van Justitie
ziet in de criteria voor de aansluiting (gebonden aan de verblijfplaats) een belemme-
ring voor het vrij verkeer van werknemers. Het Hof eist dat het Vlaams decreet
wordt gewijzigd, zodat niet-Belgische Europeanen die in het Vlaams Gewest wer-
ken, ook van de ZV kunnen genieten. Voor de Walen die in het Vlaams Gewest wer-
ken, valt de beslissing onder de bevoegdheid van het Grondwettelijk Hof. Tijdens de
recentste ontwikkeling (2009) wordt ten slotte de maandelijkse tussenkomst ver-
hoogd (130 EUR) en er wordt niet langer een onderscheid gemaakt tot begunstig-
den thuis of in een instelling).

5. ANDERE VOORZIENINGEN VOOR HULPVERLENING AAN HULPVERLENERS

Behalve de THAB en de ZV (in het Vlaams en Brussels Gewest) zijn er nog beleidsmaat-
regelen en sociale acties die de “hulpverleners kunnen helpen” bij hun moeilijkheden (18).

(17) De schaal die daarvoor wordt gebruikt, is de BEL-scale. Hiermee wordt de fysieke (ADL en
IADL), geestelijke en sociale zorgbehoevendheid beoordeeld.
(18) De steunmaatregelen voor ouderen die hulp krijgen, zijn hier niet weergegeven.
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5.1. GEBREK AAN VERADEMING ... 
Er zijn twee soorten van voorzieningen: voorzieningen waarbij de zorgbehoevende
24 uur per dag voor een korte periode (vaak enkele dagen) wordt bijgestaan, en
voorzieningen waarbij de zorgbehoevende voor een langere periode gedurende
enkele uren per dag wordt bijgestaan.

In het eerste geval kan de zorgbehoevende terecht in een rusthuis (kortverblijf) of
in een herstelverblijf, ofwel zorgt een ziekenoppas thuis voor hem. Op die manier
kan de hulpverlener uitrusten of vakantie nemen. Voor dementie bestaan er speci-
fieke oplossingen, zoals de “Baluchonneurs” (vrijwilligers met opleiding die met
hun “baluchon” (“boeltje”) enkele dagen bij een alzheimerpatiënt intrekken om
voor hem voltijds te zorgen).

In het tweede geval is er opvang mogelijk in verschillende structuren, afhankelijk
van de gezondheidstoestand van de geholpen persoon: opvangcentrum voor weinig
zorgbehoevende personen, dagverzorgingscentrum voor sterk zorgbehoevende per-
sonen, palliatief dagcentrum, gemeenschappelijk opvangcentrum voor zelfredzame
alleenstaanden, nachtopvangcentrum voor personen die constant toezicht nodig
hebben). De hulpverlener kan gedurende enkele uren gaan werken, voor zijn gezin
zorgen, vrije tijd nemen of uitrusten. Jammer genoeg zijn deze structuren doorgaans
niet operationeel tijdens het weekend en hebben ze slechts een beperkt aantal
plaatsen.

In beide gevallen wordt de opvang in zorgstructuren vaak door het ziekenfonds of
het “gastrusthuis” georganiseerd. De tenlasteneming thuis wordt beheerd door een
coördinatiecentrum voor thuisverzorging of door de vereniging die de bezoekers of
vrijwillige baluchonneurs begeleidt.

5.2. MOEILIJKHEDEN OM MANTELZORG MET HET BEROEPSLEVEN TE COMBINEREN
De werknemer kan verschillende soorten verlof en loopbaanonderbreking of
arbeidstijdverkorting nemen en op die manier stoppen met werken zonder dat hij
het risico loopt dat hij zijn werk en zijn sociale dekking verliest. Het gaat om federa-
le voorzieningen, die op heel het Belgische grondgebied van toepassing zijn (19).

In de eerste plaats zijn er de thematische verloven, die aan een specifieke situatie
gebonden zijn (naar het voorbeeld van het zwangerschapsverlof): palliatieve zorgen,
medische bijstand voor een naaste. De hulpverlener moet een doktersattest indie-
nen, waarin de situatie van de naaste en zijn taak als hulpverlener worden uiteengezet.

(19) Dit zijn de enige concrete federale voorzieningen in verband met hulpverlening aan hulpverle-
ners. Dit wordt verklaard door de verdeling van bevoegdheden: de Federale Staat is bevoegd inzake
de tewerkstelling en op dat niveau voorziet de staat dan ook maatregelen die de werkgelegenheid en
het inkomen van de hulpverleners beschermt. Deze maatregelen worden gezien als tamelijk vernieu-
wend ten opzichte van de andere Europese landen. De meeste andere, hier voorgestelde maatregelen
vallen eerder onder “hulp aan personen” (communautaire aangelegenheid).
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Hij kan gedurende 1 tot 3 maanden (met mogelijkheid tot verlengen) volledig of
gedeeltelijk stoppen met werken. Dit type van verlof kan slechts eenmaal per naaste
worden opgenomen. Het bedrag van de vervangingstegemoetkoming hangt van de
omstandigheden af.

Vervolgens is er het “tijdskrediet” (privésector) of de loopbaanonderbreking (over-
heid). Met deze formule kan de hulpverlener een vaststaand aantal verlofdagen
nemen en geheel of gedeeltelijk, onafgebroken of in fracties, stoppen met werken
zonder dat hij daarvoor een specifieke reden hoeft op te geven. Dit type van verlof
en de modaliteiten daarvan moeten vooraf met de werkgever worden besproken en
bepaald, zodat de onderbreking de werking van de onderneming, instelling of ver-
eniging niet verstoort. Het kan verschillende keren worden genomen, tot het “kre-
diet” is uitgeput. Hierbij moet worden gezegd dat er nog een sterk vergelijkbaar
type van onderbreking is, specifiek voor 50-plussers (in de overheidssector) die hun
arbeidstijd geleidelijk aan willen afbouwen vooraleer ze met pensioen gaan.

Tot slot is er – wanneer het nodig is om voor korte tijd en voor redenen die niet binnen
het kader van de thematische verloven vallen – ook het “verlof voor dwingende rede-
nen”, het “verlof wegens overmacht” en, in laatste instantie, het “verlof zonder wedde”.

De algemene reglementering inzake de arbeidstijdonderbrekingen of -verkortingen
wordt door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) (20) (federaal niveau)
bepaald, maar de praktische modaliteiten ervan kunnen variëren naargelang van de
activiteitensector en de kenmerken van de arbeidsplaats (omvang van de onderne-
ming, ...). Het bedrag van de uitkeringen kan worden vermeerderd met een premie,
zoals in het Vlaams Gewest het geval is wanneer een persoon stopt met werken of
zijn arbeidstijd verkort om voor een zieke, gehandicapte of 70-plusser te zorgen.

5.3. GEBREK AAN PRAKTISCHE ONDERSTEUNING
De thuishulpsector kende sinds de jaren negentig een forse ontwikkeling en diversi-
fiëring (Gillain en Nyssens, 2001). De diensten die we tot nog toe hebben aange-
haald (verpleegkundige verstrekkingen, hulp in het huishouden, gezinshulp, ergo-
therapie, kinesitherapie, diëtetiek, klusjes, bejaardenalarm, ziekenoppas, psycho-
loog aan huis, palliatieve zorgen, ...), zijn uitsluitend bestemd voor de zorgbehoe-
vende. Toch kunnen ze als een onrechtstreekse hulp of praktische ondersteuning
voor de mantelzorger worden beschouwd, voor zover deze professionals een deel
van de hulp overnemen of medische hulp verstrekken die de mantelzorger niet zelf
kan geven. Dienstverlening die rechtstreeks op de hulpverlener is gericht, zou door
de centra voor coördinatie van de thuisverzorging kunnen worden georgani-

(20) Officiële website: http://www.rva.be/home/menunl.htm.
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seerd (21). Over het algemeen beheren deze coördinatiecentra de thuishulp (22).
De coördinatiecentra dekken een min of meer grote doelgroep, gedefinieerd vol-
gens een administratieve indeling (als ze aan een gemeente verbonden zijn), door de
aansluiting bij een ziekenfonds of volgens inkomenscriteria. De (para)medische
zorgverlening wordt in principe terugbetaald en andere diensten (hulp in het huis-
houden, gezinshulp, maaltijden aan huis) worden over het algemeen gefactureerd
aan de patiënt/cliënt naargelang zijn inkomsten en op voorwaarde dat zijn gezond-
heidstoestand dit rechtvaardigt.

Andere organisaties, die niet specifiek de zorgbehoevenden als doelgroep hebben,
bieden vergelijkbare verstrekkingen op kosten van de cliënt: de Plaatselijke werkge-
legenheidsagentschappen (23), waar hulp kan worden gevraagd voor het uitvoeren
van klusjes, of nog, het dienstenchequesysteem voor hulp in het huishouden, de
poetsdiensten, ... Vaak bieden verschillende organisaties op hetzelfde grondgebied
dezelfde diensten aan. Op die manier is de keuzevrijheid, die de Belgen zo nauw aan
het hart ligt, gegarandeerd, maar dat verhindert niet dat er een tekort is aan hulp-
verleners (hoofdzakelijk aan verplegers en gezinshelpers), dat er wachtlijsten zijn en
dat het aanbod buiten de grote steden kleiner is. Ook wat de flexibiliteit van de
dienstregeling betreft, zijn er beperkingen: de bezoeken zijn kortstondig en vinden
uitsluitend tijdens de kantooruren plaats. Wanneer een zwaardere tenlasteneming
noodzakelijk is, moet vaak de hulp van privéhulpverleners worden ingeroepen.

5.4. GEBREK AAN PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING
Behalve de steeds talrijkere en grotere praatgroepen voor hulpverleners is er geen
structuur of specifiek programma voor psychologische ondersteuning. Toch kunnen
de hulpverleners gebruik maken van tal van aan de bevolking aangeboden diensten:
consultaties bij een psycholoog of psychiater, centra voor geestelijke gezondheids-
zorg, maar ook teleonthaaldiensten of consultaties van een psycholoog aan huis,
wat nuttig kan zijn wanneer de naaste niet in de steek kan worden gelaten om naar
een afspraak te gaan. In principe moet de persoon in kwestie zelf de stap zetten en
de kosten dragen (zelfs als de coördinatiecentra voor verzorging of verenigingen
hem naar bepaalde diensten kunnen doorverwijzen en de consultaties bij een psy-
chiater gedeeltelijk door de ziekteverzekering worden terugbetaald).

(21) Aan Vlaamse zijde voorziet het “Woonzorgdecreet” (13/03/2009, publicatie in het Belgisch
Staatsblad: 14/05/2009 p. 36983) de realisatie van voorzieningen die de mantelzorgers rechtstreeks
moeten ondersteunen. Aan Waalse zijde wordt overwogen om de hulpverlening aan hulpverleners
op te nemen in het takenpakket van de coördinatiecentra voor thuishulp.
(22) Er bestaan ook diensten gespecialiseerd in gezinshulp, verpleegkundige verzorging of hulp in
het huishouden.
(23) Voorziening (op het niveau van de gemeente) die laaggeschoolde werklozen aan werk helpt.
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5.5. ANDERE VOORZIENINGEN (FINANCIEEL, MATERIAAL, OPLEIDING EN INFORMATIE)
Ook andere voorzieningen of acties kunnen de hulpverleners rechtstreeks of
onrechtstreeks helpen. Bij die rechtstreekse voorzieningen behoren de opleidingen
en brochures van sommige ziekenfondsen over de juiste handelwijze voor de hulp-
verleners, de gidsen met een overzicht van de diensten en verenigingen die voor de
hulpverleners nuttig kunnen zijn, de conferenties en studiedagen tijdens dewelke
de hulpverleners hun moeilijkheden kunnen bespreken met professionele hulpver-
leners en politici. Behalve deze informatie en opleidingen bieden sommige Vlaamse
provincies ook indirecte financiële steun voor de hulpverlener, door toedoen van
de uitkering voor mantelzorger (de zorgbehoevende ontvangt een uitkering om zijn
mantelzorgers te vergoeden. Er bestaat echter geen enkele manier om na te gaan of
het geld inderdaad bij de mantelzorger terechtkomt). Andere vormen van onrecht-
streekse hulpverlening zijn het uitlenen van paramedisch materiaal, kortingen voor
het openbaar vervoer, telefoon en bijstandsuitkeringen voor de verhuis naar een
beter aangepaste woning, en de lijst is niet volledig. 

Het dienstenaanbod lijkt relatief compleet te zijn en toch blijkt uit de resultaten van
de enquête van de KBS dat er slechts weinig mantelzorgers zijn die er gebruik van
maken (ze worden vooral door hun omgeving ondersteund: 49%); desondanks zijn
er heel wat (45%) die vragen om het aanbod uit te breiden. Deze paradox kan het
gevolg zijn van het feit dat aanbod en vraag niet op elkaar zijn afgestemd (heel wat
diensten worden op lokaal, provinciaal of regionaal vlak georganiseerd, wat geogra-
fische ongelijkheden met zich meebrengt), dat het aanbod in termen van diensten
gevarieerd is, maar selectief is wat de doelgroep betreft (aangeslotenen bij een zie-
kenfonds; bestemd voor specifieke gevallen, zoals dementie of palliatieve zorgen),
of aan een gebrek aan informatie (sommige diensten of voorzieningen worden niet
aangeboden als “hulpverlening aan hulpverleners”, ook al kunnen ze wel hulp bie-
den) (24). Andere hinderpalen kunnen van psychologische aard zijn (plichtsgevoel,
de hulpverlener ziet zichzelf niet als dusdanig, ...). Dat houdt in dat de verwezenlij-
king van een daadwerkelijk beleid (of ten minste toch de verdere ontwikkeling van
de bestaande voorzieningen) op twee vlakken zal moeten spelen: (a) de diensten
toegankelijker maken door ze te veralgemenen en ze zichtbaarder te maken; (b) de
“feitelijke” hulpverlener ertoe brengen om zijn situatie te erkennen en hulp te aan-
vaarden vooraleer de taak te zwaar begint door te wegen.

(24) Dat alles maakt dat het bijzonder moeilijk is om na te gaan welke overheidsbegroting voor hulp-
verlening aan hulpverleners wordt gebruikt, niet alleen op federaal, maar ook op gefedereerd vlak.
Bovendien vertegenwoordigt de overheidsbegroting slechts een gedeelte van de reële bedragen,
waaraan de tussenkomst van de non-profitsector (verenigingen, verzekeringen, ...) moet worden toe-
gevoegd.
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6. HUIDIGE DEBATTEN EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN: KOMT ER EEN ECHT MANTEL-
ZORGBELEID?

6.1. KOMT ER EEN MANTELZORGSTATUUT?
De creatie van een mantelzorgstatuut is een thema dat steeds vaker te berde wordt
gebracht. Verschillende gebeurtenissen hebben ertoe bijgedragen dat de mantelzorg
in België een grotere zichtbaarheid krijgt: de frequentie (uit de volkstelling van 2001
blijkt dat 10% van de volwassen bevolking regelmatig een naaste helpt), de rol ervan
in de handhaving van bejaarden in de thuisomgeving (zie infra), maar ook de erva-
ren moeilijkheden (uit recente onderzoeken is gebleken dat de korte- en langetermijn-
impact voor de gezondheid en het werk van de hulpverlener groot is), de noodzaak
om te steunen en het werk van de hulpverleners te erkennen.

Sinds korte tijd (25) zijn er in beide landsgedeelten specifieke verenigingen voor
hulpverlening die als pressiegroepen kunnen optreden, wat er zeer zeker toe heeft
bijgedragen dat de politieke belangstelling voor de kwestie mantelzorgstatuut is
gewekt (de partijen konden zich hierover tijdens de verkiezingscampagne van 2009
uitspreken). Concrete acties werden nog niet gerealiseerd, maar het debat staat
open: de voorstanders van het statuut zien hierin een manier om de mantelzorgers
te identificeren om ze beter te ondersteunen, om de hulpverlening als werk te
erkennen en er dus rekening mee te houden bij de berekening van het pensioen,
maar ook om de verworven bevoegdheden te valoriseren en de hulpverlener gemak-
kelijker weer in te schakelen op de arbeidsmarkt. De tegenstanders menen dat, als
de rol van de mantelzorger als een beroep is erkend, dit concurrentie zou kunnen
betekenen voor de professionele hulpverleners en dat het rampzalig zou zijn voor
de mantelzorger die de hulp die hij biedt, in een contract zou moeten gieten (26)
(Jacobs, 2003). Zij vrezen ook dat hierdoor nieuwe genderongelijkheden ontstaan:
aangezien vrouwen meer geneigd zijn om hun arbeidstijd aan te passen om te hel-
pen, zouden zij het meest de gevolgen ondervinden van de creatie van een mantel-
zorgstatuut, want dat zou hen ertoe kunnen aanzetten om de arbeidsmarkt te verla-
ten. Hoe zit het overigens met de benaming mantelzorger? Als broers en zussen
samen de hulpverlening op zich nemen, wie wordt dan als hoofdmantelzorger
erkend? Welke gevolgen heeft deze benaming, als de hulpverlening wordt gedeeld?
Kunnen we de echtgenoot als een “mantelzorger” beschouwen? (Neirynck en De
Kester, 2007). Meer in het algemeen steekt ook de aloude kwestie van vermenging
van de overheid in de privésfeer de kop op en dat is wellicht een van de redenen
waarom eraan wordt getwijfeld om een daadwerkelijk mantelzorgbeleid te voeren 

(25) In het Vlaams Gewest zijn er al sinds de jaren tachtig ‘Thuiszorggroepen’ (mantelzorgverenigin-
gen), maar in het Waals Gewest waren er geen specifieke verenigingen voor de mantelzorgers, tot in
2006 de vzw “Aidants proches” werd opgericht.
(26) De kwestie van de contractualisering en zelfs verhandeling van de solidariteit van de naasten is
al sinds enkele jaren een gespreksonderwerp, met name in het kader van de invoering – in de provin-
cies Antwerpen, Limburg en Oost-Vlaanderen – van een uitkering voor mantelzorg, die rechtstreeks
op de rekening van de mantelzorger wordt gestort.
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en de mantelzorgers te omschrijven als een specifieke risicogroep. Een andere
reden zou kunnen zijn dat het moeilijk is om te definiëren wat een mantelzorger is
en om de culturele (wie zijn de “natuurlijke” mantelzorgers?) en economische inzet
te onderkennen die hiermee verband houden, en dan wel een brede definiëring die
rekening houdt met hogere kosten.

6.2. DE MANTELZORGER EN DE DEFINIERING VAN EEN BELGISCH BELEID
Een onvermijdelijke stap voor de creatie van een statuut, maar ook voor de invoe-
ring van een mantelzorgbeleid, is de definiëring van het begrip “mantelzorger”. Dit
wordt bemoeilijkt en wel om verschillende redenen: ten eerste omdat diegenen die
helpen, zichzelf niet altijd als dusdanig omschrijven. Ze vinden de hulpverlening
vanzelfsprekend en beschouwen deze als een onderdeel van hun relatie ten opzich-
te van de geholpen persoon. Deze reactie komt vooral frequent voor wanneer de
hulpverlener en de geholpene sinds lange tijd samenwonen. Maar er is ook een cul-
tureel aspect dat meespeelt: onderlinge hulp in de familie wordt in een “thuiscul-
tuur” als normaler beschouwd dan in een eerder institutionaliserende cultuur. Een
andere moeilijkheid ligt in de grote diversiteit van de hulpsituaties (naargelang van
de pathologie van de geholpen persoon, de aard van de relatie hulpverlener/gehol-
pene, het type en de intensiteit van de verstrekte hulp). Door de twee enquêtes
Zorg in Vlaanderen, bij de Vlaamse bevolking op actieve leeftijd, en Mantelzorg in
Vlaanderen, bij de Vlaamse mantelzorgers, met elkaar te vergelijken, toont De
Koker (2005) aan dat de hulpverleners globaal gesproken niet van de niet-
hulpverleners verschillen, maar dat er een grote diversiteit heerst bij de hulpverleners.
Dan moet worden beslist of de begunstigde doelgroep zo ruim moet worden omschreven
dat hij alle hulpsituaties omvat. Of moet deze groep gerichter worden omschreven en
moet men zich concentreren op de risicosituaties, zoals: de hulpverlener zou zijn werk
kunnen verliezen, aan “burn-out” kunnen lijden of zelf geholpen moeten worden (zoals
vaak het geval is bij oudere koppels, waarbij de ene zich uitput in het helpen van de ande-
re, tot hij/zij zelf hulp nodig heeft) (27). Deze culturele (thuis tegenover instelling) en poli-
tieke (universalisme tegenover doelgroepbepaling volgens behoeften) opties zijn net de
opties die Franstaligen en Nederlandstaligen verdelen. De knoop doorhakken wordt wel-
licht moeilijk, tenzij dan met een compromis “op z’n Belgisch”.

(Vertaling)
____________

(27) Volgens de verwachtingen van de Europese studie FELICIE 2003 zouden, gelet op de demografi-
sche evolutie (toename van de levensverwachting, ook bij de mannen, en vermindering van de
vruchtbaarheid), situaties met oudere koppels die elkaar helpen, steeds vaker voorkomen, maar deze
koppels zijn tegelijkertijd ook de “kwetsbaarste”.
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INFORMATIE- EN ANALYSECENTRUM OF
OBSERVATORIUM ONDERGRONDSE
ECONOMIE (OBSOE): HAALBAARHEIDSSTUDIE

‘‘The more people know about fraude,
the more they discuss it, and the better
society can fight it’’
(OLAF, Deterring Fraud by informing the
Public, 2005, 2006).

DOOR JOZEF PACOLET en FREDERIC DE WISPELAERE (1)

DANKWOORD

De voorbije jaren werd door de POD Wetenschapsbeleid op vraag van verscheidene
federale overheidsdiensten een aantal wetenschappelijke projecten gelanceerd
omtrent het probleem van de sociale en fiscale fraude. Ook nu lopen nieuwe initia-
tieven terzake. Zij kaderen in een ambitie om wetenschappelijk een betere greep te
krijgen op dit fenomeen, om het zodoende beter te kunnen beteugelen. In dat kader
werd door de FOD Sociale Zekerheid binnen een onderzoeksproject van POD
Wetenschapsbeleid aan het HIVA gevraagd om na te gaan hoe een informatie- en
analysecentrum of observatorium ondergrondse economie kan gecreëerd worden.
Voorliggende bijdrage is een samenvatting van het onderzoeksrapport dat hieruit
voortvloeide (2).

Wij danken hierbij dan ook de opdrachtgevers, de POD Wetenschapsbeleid en de
FOD Sociale Zekerheid voor de geboden onderzoeksmogelijkheden. Binnen deze
organisaties willen wij in het bijzonder de heer Aziz Naji en de heer Didier Verbeke
danken, die elk vanuit hun organisatie dit onderzoek stimuleerden en inspireerden

(1) Prof. dr. Jozef Pacolet (doctor in de economische wetenschappen Katholieke Universiteit Leuven)
is Hoofd van de onderzoeksgroep Verzorgingsstaat en Wonen en lid van de Directie van het Onder-
zoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA – K.U.Leuven). Frederic De Wispelaere (licentiaat in
de handelswetenschappen EHSAL en master na master in het bedrijfsrecht Universiteit Gent) is weten-
schappelijk medewerker bij de onderzoeksgroep ‘Verzorgingsstaat en Wonen’ op het HIVA. 
(2) Pacolet, J. en De Wispelaere, F., Naar een observatorium ondergrondse economie. Een haal-
baarheidsstudie, Acco, Leuven, 166 p., 2009.
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en vooral ook mogelijk maakten. Wij danken verder ook de respondenten in de
interviewronde (3) en de stuurgroepleden (4), die ons met hun reacties overtuigd
hebben van de wenselijkheid zoniet noodzakelijkheid van een observatorium en ons
tal van suggesties gedaan hebben omtrent de vele denkbare mogelijkheden om dit
te realiseren. Ten slotte is voorliggende studie ook schatplichtig aan het Europees
Centrum voor Werknemersvraagstukken (EZA), dat toeliet naast een Belgisch collo-
quium ook een internationaal colloquium ‘Undeclared work, tax evasion and avoi-
dance: a momentum for change in Belgium and Europe’ te organiseren, waar wij de
plannen voor een Belgisch observatorium konden aftoetsen aan de internationale
evidentie en het debat konden aangaan met de nationale stakeholders.

1. INLEIDING

Uitgangspunt is dat een grotere kennis van de omvang, aard en oorzaken van de
ondergrondse economie en de gevolgen ervan, zou bijdragen tot een grotere bewust-
wording van de noodzaak om de strijd ertegen verder voorrang te geven. Daarenbo-
ven zou al deze informatie de strijd ertegen ook performanter kunnen maken.

Europees was er een aantal jaren terug reeds een verhoogde aandacht voor de strijd
tegen de ondergrondse economie. Die is ook vandaag nog aanwezig. Maar ook op
Belgisch niveau zien wij de jongste jaren een nieuw ‘momentum’ om deze strijd met
hernieuwde en vereende krachten aan te pakken. In België is in de regeringen Leter-
me I, Van Rompuy I, en nadien Leterme II niet alleen een Ministerieel Comité voor
de strijd tegen de fiscale en sociale fraude ingesteld, maar werden tevens een Staats-
secretaris bevoegd voor de Coördinatie van de fraudebestrijding en een Staatssecre-
taris bevoegd voor de Bestrijding van de fiscale fraude aangesteld en werd een Colle-
ge voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude opgericht. Tegelijk was er de
oprichting van de Parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek
van de grote fiscalefraudedossiers. Deze politieke belangstelling is waarop wij
rekenden toen wij een observatorium over de omvang van en de strijd tegen de
ondergrondse economie uittekenden. Het zou zo een observatorium mogelijk moe-
ten maken.

Deze bijdrage gaat over de mogelijkheid en wenselijkheid van een observatorium
ondergrondse economie. Toen wij midden 2007 de discussie startten, achtten wij
het niet nodig erover te twijfelen. Een overheidsbeleid werd aangekondigd van
aan de ene kant belastingverlaging, en aan de andere kant verbeterde socia-

(3) Personen gecontacteerd in de interviewronde van de ‘stakeholders’: M. Aseglio, T. Bevers, N.
Demeester, B. Coeck, J.-M. Delporte, L. Denayer, T. Harding, J.-C. Heirman, H. Jamar, P. Laurent, G.
Kermarrec, P.-P. Maeter, P. Vandervorst, C. Visart de Bocarmé en R. Volders.
(4) Stuurgroepleden: M. Aseglio, T. Auwers, K. Baeyens, T. Bevers, C. Binotto, R. Bonaffini, E.
Cabooter, R. Charlier, B. Coeck, J.-M. Delporte, N. Demeester, F. De Wispelaere, V. Gilbert, J.-C. Heir-
man, G. Kermarrec, A. Naji, J. Pacolet, C. Pattyn, G. Van De Walle, P. Vandervorst, C. Vanhyfte, D.
Verbeke, L. Verschore en K. Vleminckx.
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le bescherming, dit alles binnen nog altijd precaire publieke financiën. Dan zou een
efficiënte en performante strijd tegen de fraude een noodzakelijke sluitsteen van het
beleid zijn. Begin 2009, volop in een grote financiële, economische en budgettaire
crisis, is dit mutatis mutandis nog meer noodzakelijk.

Wij bespreken achtereenvolgens de theoretische noodzaak en opdracht van een
observatorium voor de strijd tegen de ondergrondse economie, lijsten de betrokken
stakeholders op, formuleren mogelijke organisatievormen en kritische succesfacto-
ren en toetsen dit ten slotte aan de opinie van de stakeholders. De keuze zelf laten
wij over aan de overheid. Hierbij is het niet belangrijk hoe een en ander vorm zal
krijgen, maar veeleer dat het vorm krijgt.

2. WAT IS DE OPDRACHT VAN EEN OBSERVATORIUM ONDERGRONDSE ECONOMIE?

2.1. VASTSTELLINGEN
De omvang en aard van de fraude en ondergrondse economie wordt bepaald door
een drievoudige reeks van factoren: de belastingmoraal en burgerzin; de belasting-
druk, ‘red tape’, regulering en ten slotte de controledruk, de pakkans en de streng-
heid van het handhavingsbeleid. Frauderen wordt dan verklaard door de afweging
van kosten en baten voor de fraudeur, gegeven een zekere belastingsmoraliteit.
Maar deze kosten-opbrengstenbalans is maar partieel. Een inventaris van de totale
maatschappelijke kosten en baten en de verspreiding van deze informatie kan leiden
tot een grotere bewustwording (‘rising awareness’), kan de strijd tegen de fraude
versterken zodat het minder aantrekkelijk wordt en kan ook op de belastingmorali-
teit zelf inspelen. Volgend schema vat finaal de drie dimensies samen die zowel de
omvang van de ondergrondse economie verklaren, als een aangrijpingspunt zijn
voor de strijd tegen de fraude. In deze driehoek dient het informatie- en analysecentrum
zich te begeven.

Deze driehoek van factoren kan zowel worden gehanteerd om de fraude te meten
en te beschrijven, als om ze te voorkomen en te beteugelen. Wij zien deze elemen-
ten zowel in micro- als macro-(economische) studies regelmatig terugkomen en kun-
nen het ook hanteren bij de evaluatie en organisatie van het dagelijks beleid. Wij
schuiven het expliciet naar voren om een observatorium ondergrondse economie
vorm te geven. Over al deze factoren zal informatie moeten worden verzameld en
verder verspreid.
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FIGUUR 1: VOORNAAMSTE DIMENSIES VAN DE OORZAKEN VAN SOCIALE EN FISCALE FRAUDE
EN AANGRIJPINGSPUNTEN VOOR DE FRAUDEBESTRIJDING

Bron: Pacolet en De Wispelaere, 2009.

Zowel vanuit de administratie, in de publieke opinie en bij de politieke instanties
wordt gepleit voor een versterkte strijd tegen de sociale en fiscale fraude. De inzet
van de middelen die daartoe nodig zijn, zal evenwel afhangen van de omvang en de
aard van het fenomeen. Meting en beschrijving van de ondergrondse economie is
nog altijd een punt van zorg. Een aantal jaren terug was dit naar voor geschoven
door de Europese Commissie om zwartwerk (informele arbeid) om te vormen tot
reguliere jobs (formele arbeid) (5). De organisatie van een Europese enquête over
zwartwerk in 2007 (Eurobarometerenquête nr. 284) situeert zich in deze context
(Europese Commissie, 2007b). België heeft de indruk dat men Europees zelfs de pri-
oriteit terugschroefde omdat men er blijkbaar niet in slaagde een goede meting van
de omvang van het fenomeen te realiseren. ‘No statistics, no problem’ leek het. In
vorig onderzoek over de ondergrondse economie stelden we de nood vast aan
micro-economische statistiekverzameling, valorisatie van de informatie bij de admi-
nistraties en reconciliatie van deze informatie in een jaarlijkse rapportering (Pacolet,
Perelman, Pestieau, Baeyens en De Wispelaere, 2009). Niet alleen informatie over
de omvang van het fenomeen is noodzakelijk, maar ook informatie over de inspan-
ningen in de strijd tegen de fraude.

(5) We verwijzen hier naar de allereerste Mededeling betreffende zwartwerk van de Europese Com-
missie (Europese Commissie, 1998). Deze Mededeling zal de richting aangegeven bij het opstellen
van volgende publicaties door de Europese Commissie over zwartwerk en is een decennium na
publicatie nog altijd even actueel als toen.
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2.2. IS ER BIJGEVOLG NOOD AAN EEN OBSERVATORIUM?
Uitgangspunt van de onderzoeksopdracht was de noodzaak om een centralisatie en
disseminatie te organiseren van de informatie rond de omvang van en de strijd tegen
de fraude. Een internationale rondblik levert daarbij geen overtuigende argumenten
op dat dit elders meer aanwezig is. Ook op het vlak van de meting van de fraude laat
dit elders vaak te wensen over. Het uitgangspunt van de Europese Commissie was
en is overigens om daar een grotere prioriteit aan te geven, net zoals zij elders de
‘open methode van coördinatie’ hanteert om, landenvergelijkend, aan statistiekver-
zameling en vergelijking te doen.

De nood om tot een observatorium te komen komt tot uiting in verschillende aspec-
ten. Zo is er de nog steeds heersende impasse van tegenstrijdige ramingen betreffen-
de de omvang van de ondergrondse economie. Hierdoor is men niet alleen onwe-
tend of het al dan niet een ‘majeur’ probleem is, maar evenmin of de situatie verbe-
tert of verslechtert (Pacolet, Perelman, Pestieau en Baeyens, 2008, p. 458). Het is
kenschetsend dat één van de internationale pioniers op het vlak van de meting van
de ondergrondse economie, prof. E.L. Feige, tot volgende conclusie komt: “It’s time
to acknowledge how little we really know about unobserved economy despite forty
years of effort to measure their size and growth” (Feige en Urban, p. 300, 2008).
Voor België bevinden de schattingen van het zwartwerk (ondergrondse economie)
zich tussen de 3,7% van het bbp (2003), verwijzend naar de nationale rekeningen
(INR, 2006) en 17,8% van het bbp (2009), verwijzend naar een veel hogere schat-
ting van prof. F. Schneider (2009). De gepubliceerde cijfers zijn echter sterk afhan-
kelijk van de gehanteerde methodologie. Een observatorium die de omvang en evo-
lutie op een juiste manier kan inschatten, is hierdoor een grote noodzaak.

Een ander belangrijk aspect dat de noodzaak van een observatorium weergeeft, is
niet alleen het belang om tot een betere inning van sociale bijdragen en belastingen
te komen, maar er ook voor te zorgen dat een rechtvaardige en billijke belastinginning
wordt verzekerd, zoals de regelgeving dit voorziet, zonder dat bepaalde personen,
beroepsgroepen of sectoren zich meer of minder kunnen onttrekken aan die lasten
(6). Hiervoor is ook een beter inzicht in de risicosectoren en -groepen noodzakelijk
en dient het beleid hierop te focussen.

De behoefte aan verdere samenwerking en kennisdeling op het vlak van eenduidige
registratie, maar ook op andere, meer operationele domeinen is aanwezig. ‘Data sha-
ring’, ‘data matching’ en ‘datamining’ (7) kunnen hierbij de doelmatigheid en doel-
treffendheid van de controlediensten verbeteren (8). De creatie van een observato-

(6) De performantiemeting, in opdracht van de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebe-
strijding, die zal worden uitgevoerd bij de fiscale en sociale inspectiediensten, vormt hierbij een eer-
ste belangrijke aanzet.
(7) Via datamining tracht men relevante patronen uit databestanden te halen (Baesens, 2009).
(8) Positief is dat de Actieplanen 2008-2009 en 2009-2010 van het College voor de strijd tegen de fis-
cale en sociale fraude hierop focussen. In vele andere Europese landen wordt er binnen de adminis-tra-
ties gebruik gemaakt van ‘datamining’, ‘data matching’ en ‘data sharing’ [onder meer in het Verenigd
Koninkrijk binnen de departementen ‘HM Revenue en Customs’ (HMRC) en ‘Department for Work
and Pensions’ (DWP)] (Pacolet en De Wispelaere, 2009). 85
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rium hoeft hier geen operationele rol te vervullen, maar enkel meer geaggregeerde
informatie op een meta- en macroniveau te bundelen en te analyseren.

Er is ook nood aan een betere informatieverspreiding en doorstroming tussen de
verschillende EU-lidstaten. Zowel de fiscale als de sociale administraties participeren
in verschillende internationale initiatieven van samenwerking en overleg. Deze zijn
operationeel van aard en dienen verder gestroomlijnd te worden. Op het beleidsni-
veau kan een observatorium echter opnieuw een rol spelen en de draaischijf beteke-
nen in de verspreiding van internationale informatie. De problemen over het gebrek
aan een goede definiëring en meting van de ondergrondse economie zijn een inter-
nationaal probleem. Daarom kan gesteld worden dat dit model zou moeten kunnen
geïmplementeerd worden op Europese schaal. Een Europees observatorium dat een
beter beeld kan weergeven van en informatie verspreiden rond de ondergrondse
economie, is misschien net zo noodzakelijk als een Belgisch observatorium (9). De
ontwikkeling van een observatorium op Belgisch niveau zou een ondersteuning zijn
voor zo een Europees initiatief.

Kennisverzameling en uitwisseling, verspreiding, is zowel intern als extern nodig.
De verspreiding van de bekomen resultaten heeft een onmiskenbaar voordeel van
verhoogde politieke en maatschappelijke bewustwording van de problemen inzake
ondergrondse economie en zijn negatieve gevolgen voor de samenleving. Daarom
zal het bij een streven naar een ‘rising awareness’ belangrijk zijn om zowel Nationa-
le en Europese beleidsmakers alsook de publieke opinie te bereiken.

2.3. OPDRACHT EN INHOUDSBEPALING

2.3.1. Perimeter van de ondergrondse economie
Een ruime definitie van sociale fraude (bijdragefraude en uitkeringsfraude, niet naleving
van de sociale wetgeving en de wetgeving op diverse domeinen) en fiscale fraude
en ontwijking/vermijding dient te worden gehanteerd. Ontwijking is in se volledig
wettelijk maar is voor een economist even relevant als ontduiking, daar beide feno-
menen resulteren in een minder belastbare basis voor de overheid en minder ont-
vangsten. Ook de criminele aspecten van deze fraude bevestigen de noodzaak van
een ruime analyse (10). De grijze zone tussen wat gewone fraude is en wat illegaal,
crimineel is, is immers te uitgebreid om beide begrippen van elkaar te scheiden. Een
mobilisatie van alle betrokken stakeholders zal noodzakelijk zijn om een gedegen
zicht te krijgen op deze perimeter.

(9) Over de oprichting van een observatorium specifiek voor fiscale fraude op Europees niveau werd
reeds een Parlementaire vraag gesteld door de heer D. Van der Maelen: Vr. en Antw. Kamer, 2007-
2008, 31 augustus 2007, 52001 (Vr. nr. 6 Van der Maelen).
(10) Sommigen wilden in het verleden zwartwerk niet te sterk ‘criminaliseren’. Recente ervaringen,
ook in België, en beleidsuitspraken hieromtrent, illustreren dat zwartwerk en witwaspraktijken,
sociale fraude (ook uitkeringsfraude) ook in de greep van georganiseerde misdaad kan terechtkomen.
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FIGUUR 2: NOODZAAK VAN EEN RUIME DEFINITIE VAN FISCALE EN SOCIALE ONTDUIKING EN
ONTWIJKING, NIET-BELASTEN EN ONDERSCHATTEN

Bron: Gebaseerd op Pacolet en Geeroms, 1995.

Bij de afbakening moet wel een zekere afbakening van de wetgeving worden nage-
streefd, aangezien in principe alle niet-naleving van mogelijke wetgeving soms eco-
nomisch voordeel oplevert, en dat diverse vormen van niet respecteren van regelge-
ving samen voorkomen en ook samen beteugeld worden.

2.3.2. Doelstellingen van het observatorium
Het aantal vragen betreffende de strijd tegen de sociale en fiscale fraude die momen-
teel onvoldoende of onvoldoende actueel beantwoord zijn, is veelvuldig. Het gaat hier
omtrent de te hanteren meetmethode en de omvang van de ondergrondse economie;
nieuwe fraudefenomenen; het profiel van zowel de vrager als aanbieder van onder-
grondse activiteiten; de dimensie; de motieven; de bestrijdingsvormen; de controles
en de resultaten van de controles; de inzet van controlemiddelen, het resultaat, de
directe en indirecte opbrengst, de impact, de preventie; het handhavingsbeleid.

De opdracht van een ‘informatie- en analysecentrum ondergrondse economie’ zal
erin moeten bestaan “te zorgen voor de inzameling, de centralisatie, het beheer, de
overdracht en de analyse van de bekomen informatie, dit ter bestrijding van de
ondergrondse economie en ter stimulering van de bewustwording (‘rising aware-
ness’) bij beleidsmakers en publieke opinie”.
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Vooreerst zal men bij het verzamelen en harmoniseren van de informatie rekening
moeten houden met de tekortkomingen van de informatie die aanwezig is bij de
inspectiediensten (gebrek aan eenduidige registratie over de diensten heen, dubbel-
tellingen bij gezamenlijke controle-inspanningen of om de opbrengst van de contro-
les te meten, vertragingen, benchmarking en analyse). Zoals uit het rapport over
een indicator voor het zwartwerk (Pacolet, Perelman, Pestieau, Baeyens en De Wis-
pelaere 2009; Pacolet, Perelman, Pestieau en Baeyens, 2008) blijkt, is er reeds heel
wat informatie beschikbaar, en wordt deze verder meer gedetailleerd en sneller
beschikbaar gesteld, maar kan toch nog vooruitgang geboekt worden. Het is zowel
intern als extern essentieel voor de performantiemeting. Het is van groot belang dat
het observatorium onmiddellijk toegang heeft tot deze informatie, maar ook tracht
om enige harmonisatie in deze informatie te creëren. Ook kan een beroep gedaan
worden op de informatie van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR), die
vanuit hun streven naar exhaustiviteit een schatting maakt van het zwartwerk. Ook
hier is interessante maar contesteerbare informatie beschikbaar en kan deze verbe-
terd en gevaloriseerd worden door reconciliatie met andere bronnen. Om een
betrouwbaar beeld te krijgen over de omvang en evolutie van de ondergrondse eco-
nomie, zou men tevens de ervaringen van de inspecteurs direct dienen te benutten.
Door korte bevragingen op regelmatige tijdstippen bij de inspecteurs af te nemen,
kunnen nieuwe tendensen betreffende omvang en vormen van fraude sneller wor-
den ontdekt (Pacolet, p. 58, 2006). Verder moet worden bekeken waar er zich
mogelijke informatieleemten bevinden, om een juiste inschatting van de onder-
grondse economie te kunnen maken. Opnieuw dient hierbij verder gebouwd te
worden op nieuwe initiatieven terzake, zoals de organisatie van een bevolkingsen-
quête over de ondergrondse economie (SUBLEC-project) (11) of de intentie van
SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) om zelf op basis van een represen-
tatieve steekproef, via de arrondissementscellen, audits te verrichten om zo een
beter zicht te krijgen op de omvang van sociale fraude (SIOD, Strategisch plan 2008,
p. 8). Ook samenwerking met ADSEI (Algemene Directie Statistiek en Economische
Informatie – het vroegere NIS) en INR is hier voor de hand liggend. De laatste voor-
ziet op korte termijn aandacht voor een betere meting van illegale activiteiten, en
bij de volgende revisie van het SNA (System of National Accounts) zou ook meer
aandacht kunnen worden geschonken aan de ondergrondse economie. Ook de moge-
lijkheid om een portaalsite via ADSEI te openen over de ondergrondse economie
dient te worden nagegaan. Tevens dient onderzocht te worden in welke mate enquê-
tes, fragmentair of eenmalig, nuttige informatie opleveren over deze fenomenen.

Het definiëren en meten van de ondergrondse economie is wellicht de moeilijkste
stap in het hele proces van het observatorium door het feit dat geen algemeen aan-
vaarde definiëring en methodologie voor het meten van de ondergrondse economie
voorhanden is. Bij het streven hiernaar moet men het wetenschappelijk onderzoek

(11) In opdracht van de POD Wetenschapsbeleid en de FOD Sociale Zekerheid, zullen de onder-
zoeksinstellingen HIVA (K.U.Leuven), CREPP (ULg) en TEF (ULB) in 2010 een grootschalige survey
organiseren bij de Belgische bevolking over sociale en fiscale fraude of de zogenaamde ondergrondse
economie (SUBLEC – Survey Black Economy).
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naar dit fenomeen promoten. Samenwerking met verschillende universitaire instel-
lingen gespecialiseerd in desbetreffende materie lijkt onontbeerlijk bij het streven
naar een goede indicator en methodologie. Dit betreft per definitie ook verschillen-
de disciplines. Beschikbare informatie kan ook het wetenschappelijk onderzoek sti-
muleren. Zo zullen innovatieve methoden betreffende het meten van de onder-
grondse economie ontstaan wanneer databanken toegankelijk zijn voor wetenschap-
pelijk onderzoek. Het moet de betrachting zijn om binnen het observatorium tot
een verdere reconciliatie van methoden te komen zodat de beschikbare informatie
tot een betere schatting van de omvang kan leiden. Finaal is een synthese mogelijk
in een soort van ‘satellietrekening’ van de ondergrondse economie voor de meting
van de omvang van de fraude, en een raming van de nadelige gevolgen (volgens
sommigen ook de voordelen) van de fraude (zie Pacolet en Verbeke, 2007).

Op basis van de geaggregeerde informatie kan inzicht bekomen worden naar zowel
vorm en aard van de gepleegde fraude als naar de uitvoerders ervan. Hierbij kunnen
de motieven en de opmaak van een ‘dadersprofiel’ bijdragen tot een gerichter
beleid betreffende de preventie tegen de fraude en een efficiëntere controle. De
eigenlijke risicoanalyse is een eigen of gezamenlijke opdracht van de controledien-
sten (12). Het observatorium kan echter nuttige aanvullende informatie aanbrengen.

Tevens dient de sectorale en regionale omvang en de evolutie in kaart te worden
gebracht. Belangrijk zal hierbij zijn dat men zich in de mate van het mogelijke gaat
focussen op sectorale en regionale dimensies. Zo heeft men in Italië aanzienlijke ver-
schillen tussen de omvang van het zwartwerk in de bouwsector tussen het Noorden
en het Zuiden vastgesteld. Uit het geanalyseerde cijfermateriaal kan blijken dat
bepaalde regio’s/sectoren fraudegevoeliger zijn en dus ook aparte aandacht verdie-
nen. Op basis van de Eurobarometerenquête nr. 284 naar zwartwerk hebben we
regionale verschillen vastgesteld in België (Adriaenssens, Van Meeteren, Pacolet, De
Wispelaere, Hendrickx en Engbersen, 2009).

Tegelijk kan men zich de vraag stellen of de sterke concentratie van controles in
bepaalde sectoren nog voldoende ‘verhoudingsgewijs’ is, zelfs al zijn het sectoren
met verhoogde frauderisico’s. Dat openlijk de inhoudelijke focus op bepaalde secto-
ren wordt gericht, kan ertoe bijdragen dat ondernemingen in andere sectoren een
kleinere pakkans gaan ervaren (Buelens, p. 176, 2007).

Verder moet het mogelijk zijn om de bekomen informatie uit te wisselen tussen de
betrokken instanties. Zo kan onder meer het INR, in haar streven naar exhaustiviteit
van de nationale rekeningen, baat hebben bij de informatie op geaggregeerd en
gedesaggregeerd niveau.

(12) Zo liep op Vlaams niveau in het kader van een VIONA-studie voor de Vlaamse Inspectie Werk en
Sociale Economie een onderzoeksproject ‘Ontwikkelen van een conceptueel methodologisch kader
voor risicoanalyse binnen de entiteit Inspectie Werk en Sociale Economie’ (Pacolet en De Wispelae-
re, 2008).
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Het moet de bedoeling zijn dat beleidsaanbevelingen voor een beter en efficiënter
handhavingsbeleid zorgen. Aan de hand van de bekomen resultaten moet het moge-
lijk zijn om die aanbevelingen die nodig zijn in de strijd tegen de ondergrondse eco-
nomie te ontwikkelen en verder op te volgen.

Een analyse van de maatschappelijke kost van het niet-naleven van de regelgeving
dringt zich op. Het gedrag van het frauderen of niet-frauderen wordt vaak gemodel-
leerd als een afwegen van de baat om te frauderen of het vermijden van belastingen
versus de kans om gecontroleerd en betrapt te worden op fraude, en de eventuele
straffen en boetes. Meer en meer wordt ook gesuggereerd dat er voor de economie
in het geheel voordelen zijn van hogere flexibiliteit, lagere prijzen, terugvloeien van
de ondergrondse economie in de reguliere economie. Maar ook de nadelen dienen
te worden vermeld. Eens men in kosten-batentermen terecht komt, moet een volle-
dige kosten-batenanalyse gemaakt worden, met alle kosten voor de werknemers die
zwartwerken (bijvoorbeeld rond arbeidsvoorwaarden, sociale bescherming); de
bedrijven (deloyale concurrentie, gebrekkig concurrentievermogen); minder ont-
vangsten voor de overheid en stijgende belastingdruk op de bonafide bedrijven; een
mogelijke neerwaartse spiraal van fraude, controlekosten, onderinvesteringen, cri-
minalisering van een deel van de economie en de samenleving, kortom alle mogelijk
denkbare zogenaamde ‘externe effecten’. Hierbij dient een globaal standpunt inge-
nomen te worden, een zogenaamd ‘societal point of view’. Ook het buitenland kan
geschaad worden door meer en meer internationaal voorkomende vormen van frau-
de. Indien zowel op nationaal als op Europees niveau deze totale ‘cost of non com-
pliance’ duidelijker wordt, zal het handhavingsbeleid daar ook meer rekening kun-
nen mee houden.

Tal van de opgesomde doelstellingen kunnen in een jaarlijks rapport, met eventueel
wisselende accenten, worden opgenomen, met onder meer:
� publicatie van de omvang en de evolutie van de ondergrondse economie bekeken

per regio of sector;
� publicatie van een satelliettabel over de totale omvang van de ondergrondse eco-

nomie en de sociale en fiscale fraude en ontwijking;
� wijzigingen in de motieven of het dadersprofiel;
� wijzigingen in de vormen en aard van de ontduiking en ontwijking;
� berekenen van de ‘cost of non-compliance’;
� overzicht van de strijd tegen de fraude, zijn instrumenten, inspanningen, effectivi-

teit en efficiëntie, opbrengst en impact;
� het formuleren van beleidsaanbevelingen.

Voorbeelden van dergelijke rapportering op andere domeinen zijn onder meer de
rapporten van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid, de Commissie voor de Vergrij-
zing, de Hoge Raad voor Financiën, de CRB (Centrale Raad voor het Bedrijfsleven)
over de concurrentiepositie van de Belgische economie, enz. Stuk voor stuk hebben
zij de ambitie het maatschappelijk debat te voeden en het beleid te inspireren.
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3. WIE ZIJN DE BETROKKEN STAKEHOLDERS IN DE STRIJD TEGEN DE ONDER-
GRONDSE ECONOMIE IN BELGIE?

In de strijd tegen de sociale en fiscale fraude zijn er verschillende stakeholders
betrokken. Dit is ook in België zo. In dit hoofdstuk zullen deze instanties in beeld
worden gebracht, waarbij een overzicht zal gegeven worden van de aan hen toever-
trouwde taken. Het vormt evenveel aanknopingspunten voor de definitie en uit-
bouw van een observatorium ondergrondse economie. Het overzicht dat wij hier
geven van de instanties, is zeker niet exhaustief en voor alle diensten ook niet in
hetzelfde detail beschreven. Er is evenwel nood om dit overzicht te verkrijgen, te
behouden en te vervolledigen.

3.1. DE SOCIALE-INSPECTIEDIENSTEN
In de strijd tegen de sociale fraude zijn verschillende federale sociale-inspectiedien-
sten bevoegd. Ook de regionale sociale-inspectiediensten zijn bevoegd voor de con-
trole op inbreuken op de sociale wetgeving (13). De strijd tegen de sociale fraude
wordt echter niet enkel op individuele basis gevoerd, maar er worden ook structurele
samenwerkingen tussen deze sociale-inspectiediensten gevormd. Zo doet zich onder
meer een samenwerking voor binnen de opgerichte Sociale Inlichtingen- en Opspo-
ringsdienst (SIOD), de arrondissementscellen en via samenwerkingsprotocollen.

Zoals reeds werd opgemerkt, kan het begrip ‘sociale fraude’ ingedeeld worden in
bijdrage- en uitkeringsfraude met daarnaast ook inbreuken op de sociale wetgeving
zonder noodzakelijkerwijs ook bijdrage- of uitkeringsfraude te impliceren. Daar
zowel gefocust dient te worden op loontrekkenden, zelfstandigen (al dan niet werk-
gever) en uitkeringsgerechtigden, worden verschillende parastatalen betrokken par-
tij. Zo o.a. ook het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstan-
digen) als stakeholder in de strijd tegen het zwartwerk bij (schijn)zelfstandigen.

De vier federale sociale-inspectiediensten die het nauwst betrokken zijn/worden in
de strijd tegen de sociale fraude en het zwartwerk, zijn afkomstig uit verschillende
ministeries en parastatalen (14). Het gaat in het bijzonder om:
� Toezicht op de Sociale Wetten (TSW) van de Federale Overheidsdienst Werkgele-

genheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
� de Sociale Inspectie (SI) van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid;
� de controledienst van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA);
� de controledienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

(13) Het betreffen de regionale sociale inspectiediensten van het Vlaams Gewest, het Waals Gewest,
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, die bevoegd zijn voor de contro-
le op de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de wet van 30 april 1999 en het uit-
voerend KB van 9 juni 1999.
(14) Deze betrokkenheid blijkt onder meer door hun permanente aanwezigheid in de organen van
SIOD en de arrondissementscellen.
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Elk van deze inspectiediensten bezit een informaticaplatform om de inspectieresul-
taten te registreren. Het kadaster van onderzoeken, binnen GENESIS (Gathering Evi-
dences from National Enquiries for Social Inspection Services), maakt gebruik van
deze interne databanken om de onderzoeken van de vier grote sociale-inspectiedien-
sten te bundelen.

Administratieve gegevens kunnen niet alleen gehaald worden uit de inspectieresul-
taten van de sociale-inspectiediensten maar bovendien zijn er diverse sociale data-
banken die belangrijke administratieve gegevens aanbieden in de strijd tegen de
sociale fraude. De toepassing van datamining, data matching en data sharing op de
sociale gegevensbanken, kan potentiële frauderende ondernemingen en individuen
identificeren (‘knipperlichten’), waarbij het tegelijk mogelijk moet zijn om een bete-
re inschatting te verkrijgen over de omvang van de fraude. Bepaalde interne detec-
tiesystemen binnen de sociale-inspectiediensten maken reeds gebruik van deze
sociale databanken. Zo kruist onder meer de RVA haar databank ‘werkloosheid’ met
DIMONA (Déclaration Immédiate – Onmiddellijke Aangifte) en maakt de RSZ (Direc-
tie Bijzondere Invorderingen) in haar intern detectiesysteem ‘Delphi’ gebruik van de
door haar beheerde sociale databanken. Ook bij OASIS (Organisation Anti-fraude des
Services d’Inspection Sociale) worden sociale databanken gehanteerd bij de bepa-
ling van alarmen en scenario’s (15). Informatie uit de databanken die worden
beheerd binnen sociale administraties of worden gehanteerd door de sociale-inspec-
tiediensten, kunnen een meerwaarde zijn bij het bepalen van de omvang en het pro-
fiel van sociale en fiscale fraude.

3.2. SOCIALE INLICHTINGEN– EN OPSPORINGSDIENST (SIOD)
Een eerste officiële samenwerking tussen verschillende controlediensten kwam tot
stand door het afgesloten protocolakkoord van 30 juli 1993 (16). Dit protocol werd
op 31 maart 1995 aangevuld met een gelijkaardig akkoord gesloten tussen de federa-
le regering en de deelregeringen om de samenwerking uit te breiden tot de regiona-
le inspectiediensten, voornamelijk inzake de tewerkstelling van vreemdelingen.

Via de oprichting van COLUTRIL (Conseil fédéral de lutte contre le travail illégal et
la fraude sociale – Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale
fraude) door middel van de wet van 3 mei 2003, werd een belangrijke stap gezet
naar een permanente samenwerking in de strijd tegen de illegale arbeid en de socia-
le fraude (17).

(15) OASIS kan omschreven worden als een fraudedetectiesysteem dat op basis van alarmen en sce-
nario’s potentiële ‘frauderende’ ondernemingen helpt te detecteren, wat toelaat de controles te rich-
ten op deze risico-ondernemingen. Naast sociale gegevens worden ook btw-gegevens gebruikt. 
(16) Voor een uitvoerige bespreking van het protocol verwijzen we naar:
Pacolet, J. en Marchal, A., Sociale fraude in België, HIVA-K.U.Leuven, Leuven, 261 p., 2001.
(17) Wet van 3 mei 2003 houdende oprichting van de Federale Raad voor de Strijd tegen de illegale
arbeid en de sociale fraude, het Federaal Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen.
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Een grondige hervorming werd echter doorgevoerd aan de hand van de Programma-
wet I van 27 december 2006 via de oprichting van ‘de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst’ (SIOD). SIOD is samengesteld uit de Algemene Raad van de Part-
ners en het Federaal Aansturingsbureau.

Een verruiming van SIOD werd voorzien in de Programmawet van 8 juni 2008. Hier-
bij werd de Algemene Raad van de Partners uitgebreid met de administrateur-gene-
raal van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ)
en een vertegenwoordiger van de Hoge Raad voor de zelfstandigen en de kleine en
middelgrote ondernemingen. Aan het Directiecomité van het Federaal Aansturings-
bureau werden de leidende ambtenaren van de Directie-generaal Zelfstandigen van
de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid en van de dienst Inspectie van het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen, toegevoegd.

De samenstelling van de Algemene Raad van de Partners binnen SIOD is een afspie-
geling van het feit dat meer partners betrokken worden in de strijd tegen de sociale
fraude en illegale arbeid dan alleen maar de federale sociale-inspectiediensten (18).

Een van de opdrachten van de SIOD is de gestroomlijnde informatieverzameling
over de strijd tegen de sociale fraude en bijgevolg ook de omvang ervan, organise-
ren en bundelen. Opstellen van vergelijkbare statistieken terzake, zonder overlap en
dubbeltellingen, is één zaak, informatie aanreiken ten behoeve van een verbeterde
strijd tegen de fraude is een andere.

Omwille van het feit dat uiteenlopende cijfers over de omvang van de sociale fraude
circuleren en hierbij nog steeds geen consensus bereikt is over de nauwkeurigste
werkwijze om tot een werkelijkheidsgetrouw cijfer te komen, kan het als positief
beschouwd worden dat SIOD stappen gezet heeft in het meten van de omvang van
de sociale fraude (SIOD, Strategisch plan 2008, p. 8). Zo werd voor de sector ‘klein-
handel’ een representatieve steekproef van werkgevers getrokken, waarbij vervol-
gens op basis van deze lijst de arrondissementscellen controles uitvoerden bij deze
werkgevers (19). Ook hiermee bevestigt de praktijk wat ook theoretisch te ver-
wachten was, met name dat een doorgedreven strijd tegen de fraude niet kan zon-
der een goede meting van het fenomeen (zie Pacolet, Perelman, Pestieau, Baeyens
en De Wispelaere, 2009).

3.3. DE FISCALE (CONTROLE- EN INSPECTIE)DIENSTEN
De ‘Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit’ (AOIF) en de ‘Bij-
zondere Belastinginspectie’ (BBI) binnen de entiteit ‘Belastingen en Invordering’
richten zich op de controle van inkomstenbelastingen en de btw. Daarnaast zijn er

(18) Voor een overzicht van de betrokken partners binnen de Algemene Raad: zie Pacolet en De Wis-
pelaere, 2009.
(19) Voor een bespreking van de resultaten, zie SIOD, Meting van de fraude in een activiteitssector.
Jaar 2008: kleinhandel, Brussel, 10 p., 2009.
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echter nog andere administraties (o.a. Administratie der Douane en Accijnzen,
Administratie van het Kadaster, de Registratie en de Domeinen) en specifieke dien-
sten (Dienst Coördinatie en Uitvoering (DCU), Anti-Fraude Comité (AFC)) te definië-
ren in de strijd tegen de fiscale fraude.

De Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit (AOIF) binnen de
FOD Financiën staat in voor de controle op directe belastingen en btw. Deze admi-
nistratie werd in 1997 opgericht door de samensmelting van de vroegere Adminis-
tratie van de Directe Belastingen (DB) en de Administratie van de btw, Registratie en
Domeinen (20). Binnen de AOIF bestaan er gewone klassieke (beheerscontroles
(personenbelastingen, vennootschapsbelastingen en btw), de controlecentra en de
opsporingsdirectie. De 48 controlecentra voeren grondige controles uit bij vennoot-
schappen en natuurlijke personen inzake directe belastingen en btw. Bij de oprich-
ting van de AOIF werd ook de NOD opgericht. De Nationale Opsporingsdirectie
(NOD) is samengesteld uit twee afdelingen, namelijk de Nationale en Internationale
Opsporingsafdeling (NIOD) en de Lokale Opsporingsafdeling (LOD). De NIOD moet
de strijd tegen de internationale fraude aanpakken (o.a. btw-carrousels), waardoor
dan ook internationaal samengewerkt wordt. De LOD zal vaak opdrachten uitoefe-
nen voor de specifieke controlecentra. Ook acties in het kader van een samenwer-
kingsprotocol met andere inspectiediensten (o.a. zwartwerk) worden door deze
afdeling opgevolgd (Rekenhof, p. 17, 2006).

De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) is ontstaan in 1979 uit een samenvoeging van
diensten van het Ministerie van Financiën, namelijk de bijzondere diensten van de
directe belastingen en de btw (Ponsaers, p. 39, 2007) (21). De dienst heeft als
opdracht “de grote, georganiseerde fiscale fraude te bestrijden”, en richt zich voor-
namelijk op het onderzoek van fraudezaken die verband houden met de georgani-
seerde economische en financiële delinquentie.

Het coördineren en superviseren van de strijd tegen de fiscale fraude wordt als
opdracht gedefinieerd voor het Anti-Fraude Comité (AFC). De dienst Coördinatie en
Uitvoering is dan weer nauw betrokken bij de ontwikkeling van de lopende datami-
ning-projecten binnen de FOD Financiën (22).

(20) KB van 6 juli 1997 houdende oprichting van de Administratie van de Ondernemings- en Inko-
mensfiscaliteit (AOIF).
(21) KB van 14 november 1978 houdende wijzigingen van het KB van 25 oktober 1971 tot vaststel-
ling van het organiek reglement van het Ministerie van Financiën (BS 21 februari 1979).
(22) Het is positief dat de regering een akkoord heeft bereikt voor de installatie van een ‘fiscale
superdatabank’.
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3.4. CEL VOOR FINANCIELE INFORMATIEVERWERKING (CFI)
De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) werd opgericht bij de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme (23).

De CFI is een onafhankelijke administratieve overheid met rechtspersoonlijkheid,
belast met het verwerken en doormelden van informatie met het oog op de bestrij-
ding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze autoriteit
staat onder toezicht van de Ministers van Justitie en Financiën.

Verdachte transacties worden gemeld aan de CFI die mogelijks kunnen wijzen op
het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. De instellingen die ver-
dachte transacties moeten melden, zijn de financiële instellingen, advocaten, nota-
rissen, gerechtsdeurwaarders, bedrijfsrevisoren, externe accountants, boekhouders,
vastgoedmakelaars, geldvervoerders, diamantairs en casino’s (24). De meldingen
betreffende ernstige en georganiseerde fiscale fraude van internationale omvang die-
nen door de genoemde instellingen te gebeuren wanneer zij een van de indicatoren
opsporen vastgelegd in het KB van 3 juni 2007 tot uitvoering van artikel 14quin-
quies van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het finan-
ciële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (25).

De jaarlijkse rapportering van de CFI via een Activiteitenverslag zorgt voor een gede-
tailleerde analyse van de ontvangen meldingen, waarbij zij onder meer nieuwe
trends en mogelijke risicosectoren gaat benoemen (CFI, 15de Activiteitenverslag
2008). Tegelijk zetelt de voorzitter van de CFI in het College voor de strijd tegen de
fiscale en sociale fraude.

3.5. FEDERALE GERECHTELIJKE POLITIE: DIRECTIE ECONOMISCHE EN FINANCIELE CRI-
MINALITEIT (DJF)
Binnen de Algemene directie gerechtelijke politie (DGJ) wordt de ‘Directie Econo-
mische en Financiële Criminaliteit’ (DJF) belast met opdrachten betreffende de
bestrijding van de georganiseerde economische en financiële delinquentie, de cor-
ruptie, de ICT-criminaliteit, de valsheden en de oplichtingen (DJF, Jaarverslag 2007,
p. 19) (26). Voornamelijk de Centrale Dienst voor de bestrijding van de Georgani-

(23) Deze wet (anti-witwaswet) past de uitvoering toe van de Europese Richtlijn van 91/308/EG van
10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld. 
(24) Een gedetailleerder overzicht kan men terugvinden in artikels 2, 2bis en 2ter wet van 11 januari
1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de
financiering van terrorisme.
(25) Het gaat hier om 13 indicatoren die kunnen wijzen op ernstige en georganiseerde fiscale fraude waar-
bij bijzonder ingewikkelde mechanismen of procédés van internationale omvang worden aangewend.
(26) Het KB van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie
omschrijft de bevoegdheden die aan de algemene directie gerechtelijke politie worden toebedeeld.
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seerde Economische en Financiële Delinquentie (CDGEFID), een van de zes dien-
sten binnen de DJF, beschikt over de kennis m.b.t. misbruiken inzake georganiseer-
de fiscale en economische fraude.

De CDGEFID ‘oefent een gespecialiseerde opdracht van Gerechtelijke Politie uit
inzake supralokale, complexe en georganiseerde economische en financiële delin-
quentie met een maatschappijontwrichtend karakter. Het gaat hoofdzakelijk om wit-
wassen, georganiseerde fiscale fraude, georganiseerde btw-fraude en daarbij ook om
het vermogensonderzoek. Verder gaat de aandacht ook uit naar misdrijven van voor-
kennis, beursmanipulaties en het onwettig aantrekken van spaargelden’ (Ibid., p.
35).

3.6. JUSTITIE
Justitie is een belangrijke stakeholder in de strijd tegen de sociale en fiscale fraude.
Zij heeft een belangrijke rol in het handhavingsbeleid maar vervult ook een actieve
rol in het fraudedetectie- en preventiebeleid.

Binnen de Algemene Raad van de Partners (SIOD) is de Procureur-generaal belast
met specifieke taken inzake de fiscale en sociale fraude aanwezig. Verder speelt ook
de arbeidsauditeur zijn rol binnen de arrondissementscellen daar hij deze voorzit.

Tegelijk vormt de Dienst voor het Stafrechtelijk Beleid (DSB) in het kader van het
criminaliteitsbeleid in België, waaronder bepaalde aspecten van sociale en fiscale
fraude deel uitmaken, een belangrijke ondersteuning. Deze dienst valt onder het
rechtstreekse gezag van de Minister van Justitie en wordt geleid door de Adviseur-
generaal voor het Strafrechtelijk beleid (27).

3.7. STATISTISCHE INSTANTIES

3.7.1. Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR)
Het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR) werd opgericht bij de wet van 21
december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, met het oog op de hervor-
ming van het apparaat voor de statistiek en de economische vooruitzichten van de
federale regering.

(27) KB van 14 januari 1994 tot oprichting van een Dienst voor het Strafrechtelijk beleid.
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Het INR brengt de volgende bij wet aangeduide instellingen samen:
� de Nationale Bank van België (NBB);
� het Federaal Planbureau (FPB);
� de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Over-

heidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (ADSEI, voorheen het
Nationaal Instituut voor de Statistiek).

In het kader van de door Europa (Eurostat) geëiste volledigheid (‘exhaustiviteit’) van de
nationale rekeningen moet zij een inschatting maken van de ondergrondse economie.

3.7.2. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI)
De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, voorheen Nationaal
Instituut voor de Statistiek (NIS), is het statistische overheidsorgaan van België. De
opdracht kan in een mission statement van drie termen omschreven worden: ‘cijfer-
gegevens verzamelen, verwerken, verspreiden’.

Sedert 1983 organiseert ADSEI bijvoorbeeld jaarlijks een ‘enquête naar de arbeid-
krachten (EAK)’. Dit is een sociaaleconomische enquête bij de huishoudens met als
voornaamste doelstelling de populatie in de actieve leeftijd (vanaf 15 jaar) op te
delen in drie exhaustieve en onderscheiden groepen (nl. tewerkgestelde personen,
werklozen, en niet-actieve personen), en over elk van deze categorieën beschrijven-
de en verklarende gegevens te verstrekken. In Italië baseert ISTAT (Istituto Naziona-
le di Statistica) de raming van de omvang van de ondergrondse economie onder
meer op deze arbeidskrachtenenquête (Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, 2006). Ook tal van andere reguliere enquêtes (o.m. de huishoudbudget-
enquête) zouden kunnen gebruikt worden voor de raming van de ondergrondse
economie (28). ADSEI zou ook zelf structuurenquêtes hiernaar kunnen verrichten.
Naast statistiekverzameling is ook de verspreiding van deze statistieken een belang-
rijke opdracht. Dit gebeurt naar thema. Een daarvan zou de ondergrondse economie
kunnen zijn.

3.8. DE KRUISPUNTBANK VAN DE SOCIALE ZEKERHEID (KSZ)
De KSZ werd opgericht bij wet van 15 januari 1990 (29). In haar missie stelt de KSZ dat
‘zij de motor en de coördinator van e-government in de Belgische sociale sector is’.

De uitbouw van een elektronisch netwerk door de KSZ verbindt de verschillende
instellingen van de sociale zekerheid met elkaar, waarbij de KSZ aanzien kan worden
als de motor die zorgt voor de informatieverdeling die betrekking heeft op sociaal

(28) Een poging tot gebruik van deze informatie is te vinden in Pacolet, Perelman, Pestieau, Baeyens
en De Wispelaere, m.m.v. Faye en Soumagne, (bijlage 2), 2009. Budgetenquêtegegevens worden ook
gebruikt in microsimulatiemodellen over fiscale fraude in Hongarije (Benedek en Lelkes, 2008).
(29) Wet van 15 januari 1990 houdende oprichting van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
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verzekerden en werkgevers. Iedere instelling blijft echter verantwoordelijk voor de
opslag en het bijwerken van de informatie in haar eigen databank (30). Op basis van
machtigingen kunnen andere sociale instellingen toegang krijgen tot informatie uit
verschillende andere databanken.

Sociale databanken bevatten informatie die mogelijks een meerwaarde betekenen in
het streven naar inzicht over de omvang en het profiel van sociale fraude. Ten slotte
dient opgemerkt te worden dat de KSZ zetelt in het College voor de strijd tegen de
fiscale en sociale fraude.

3.9. HET MINISTERIEEL COMITE EN HET COLLEGE VOOR DE STRIJD TEGEN DE FISCALE
EN SOCIALE FRAUDE, DE STAATSSECRETARIS VOOR DE COORDINATIE VAN DE
FRAUDEBESTRIJDING EN DE STAATSSECRETARIS VOOR DE BESTRIJDING VAN DE
FISCALE FRAUDE
De politieke aandacht voor de strijd tegen de sociale en fiscale fraude is sterk geste-
gen (31).

Binnen de regering Verhofstadt I was eerst een Regeringscommissaris bevoegd voor
de strijd tegen de grote fiscale fraude (oktober 2000 – mei 2003). Deze bevoegdheid
werd nadien overgenomen door een Staatssecretaris (mei 2003 – juli 2003). Ook
binnen de regering Verhofstadt II werd een Staatssecretaris voor de strijd tegen de
fiscale fraude aangesteld, toegevoegd aan de Minister van Financiën (juli 2003 –
maart 2008).

In de regeringen Leterme I, Van Rompuy I en Leterme II werd een Ministerieel
Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude ingesteld, voorgezeten door
de Eerste Minister. Verder werd een ‘Staatssecretaris voor de Coördinatie van de
fraudebestrijding’, toegevoegd aan de Eerste Minister (sinds 20 maart 2008) en aan
de Minister van Justitie (sinds 6 juni 2008), aangesteld. De Staatssecretaris voor de
Coördinatie van de fraudebestrijding staat in voor een betere coördinatie van de
strijd tegen de fiscale en sociale fraude en de afstemming van het gevoerde beleid
door de betrokken instellingen en waakt eveneens over de eenvormige toepassing
van de fiscale en sociale wetgeving. Tevens werd ook een Staatssecretaris bevoegd
voor de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de Minister van Financiën,
benoemd. De Staatssecretaris voor de Bestrijding van de fiscale fraude is tegelijk
bevoegd voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën en de
Milieufiscaliteit.

(30) Zo zullen bijvoorbeeld databanken zoals DIMONA en DMFA steeds door de RSZ beheerd en bij-
gewerkt worden.
(31) We stellen vast dat ook in andere Europese landen organen en structuren zijn opgericht om de
strijd tegen de fraude op operationeel en beleidsniveau efficiënter en meer gecoördineerd te laten
verlopen (onder meer in het Verenigd Koninkrijk vanuit de ‘Informal Economy Steering Group’ en
de ‘Informal Economy Working Group’; in Frankrijk vanuit het ‘Délégation nationale à la lutte contre
la fraude’ en het ‘Comité national de lutte contre la fraude’) (Pacolet en De Wispelaere, 2009).
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Het ‘Ministerieel Comité’ wordt voorgezeten door de Eerste Minister, waarbij het als
opdracht heeft de algemene politiek inzake de strijd tegen de fiscale en sociale fraude
vast te stellen en de prioriteiten van de diensten betrokken bij deze strijd te bepalen.
Verder ziet het ‘Ministerieel Comité’ toe op de uniforme toepassing van de wetgeving
in het ganse land. Behalve de ministers met hun specifieke bevoegdheid zetelen
zowel de Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding als de Staats-
secretaris voor de Bestrijding van de fiscale fraude in het Ministerieel Comité (32).

Ook is er de instelling van een ‘College’ voor de strijd tegen de fiscale en sociale
fraude voorzien onder voorzitterschap van de Staatssecretaris voor de Coördinatie
van de fraudebestrijding. Het ‘College’ wordt voorgezeten door de Staatssecretaris
voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, of zijn vertegenwoordiger (33). Het is
belast met de uitwerking van het ontwerp van een jaarlijks actieplan; het toezicht
op een gecoördineerde uitvoering van het jaarlijks actieplan, goedgekeurd door het
‘Ministerieel Comité’; het toezicht op de uniforme toepassing van de wetgeving in
gans het land en brengt daarover verslag uit aan het ‘Ministerieel Comité’.

3.10. DE SOCIALE PARTNERS
De sociale partners zijn een cruciale stakeholder in de strijd tegen de ondergrondse
economie daar zij dagelijks op het terrein geconfronteerd worden met dit feno-
meen. Zij zijn ook de permanente pleitbezorger van de strijd tegen de fraude, of het
nu omwille van deloyale concurrentie gaat of om de arbeidsvoorwaarden en sociale
bescherming te vrijwaren. Zij zijn binnen de ondernemingen en sectoren een belang-
rijke waakhond en zijn in België op voorbeeldige wijze ook betrokken bij diverse pro-
tocols en voeren zelf diverse bewustmakingsacties (Pacolet, p. 11, 2007).

4. HOE WORDT HET OBSERVATORIUM HET BEST GEORGANISEERD?

Diverse vormen van werking van een observatorium zijn denkbaar. Zij kunnen varië-
ren in de breedte en in de diepte, naar aard van de initiatiefnemer, naar werkvor-
men en opdrachten. Het kan een ‘de novo’-instelling zijn, of bestaande instanties
kunnen een min of meer groter deel van de mogelijke opdracht opnemen. Deze
werkvormen kunnen zich inspireren aan diverse vergelijkbare initiatieven, maar op
andere domeinen, op federaal of gewestelijk niveau. Ook vergelijkbare buitenlandse
initiatieven kunnen inspireren.

(32) Voor een overzicht van de leden van het ‘Ministerieel Comité’: zie Pacolet en De Wispelaere,
2009.
(33) Voor een overzicht van de betrokken partners binnen het ‘College’: zie Pacolet en De Wispelae-
re, 2009.
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4.1. INTERN IN DE BESTAANDE ADMINISTRATIES EN OBSERVATIECENTRA
De samenwerking of ontwikkeling van een observatorium voor de ruime definitie
van ondergrondse economie moet niet in de plaats komen van bestaande samenwer-
kingsvormen, dataverzameling, rapportering. Integendeel, zij is ervan afhankelijk en
dient enkel een synthese te maken. De bestaande observatiecentra kunnen immers
de klemtoon leggen op sommige specifieke deelvormen van de ondergrondse eco-
nomie. Hierbij denken we bijvoorbeeld aan de strijd tegen het zwartwerk en de
mogelijke implementatie binnen de structuren van SIOD. De SIOD zelf neemt reeds
een belangrijke rol waar, die zich situeert tussen het louter interne – operationele
en het externe – informatieverspreiding.

Een voorbeeld van een centrum dat zich richt op een deelaspect van de onder-
grondse economie, is het Informatie- en Analysecentrum Mensensmokkel en Men-
senhandel (IAMM). De kerntaken van het IAMM, met name zorgen voor de inzame-
ling, de centralisatie, het beheer, de overdracht en de analyse van de gegevens, zul-
len ook op een observatorium ondergrondse economie van toepassing zijn. Men
moet echter waakzaam zijn voor de problemen die bij de organisatie van het IAMM
zijn opgedoken en maken dat dit centrum nog steeds niet operationeel is.

4.2. EXTERN ‘AT ARM’S LENGTH’ (34)

4.2.1. Statistische bureaus
De statistiekverzameling en reconciliatie van informatie ligt binnen de bevoegdheid
van ADSEI ofwel bij het INR wat de nationale rekeningen en de inschatting van de
fraude betreft (35). Zowel de opstelling van basisstatistieken, als de organisatie van
structuurenquêtes, de globalisatie en de verspreiding, de kwaliteitscontrole en waar-
merking van de informatie en het valoriseren van bestaande enquêtes die informatie
kunnen bevatten, zijn van belang voor de inschatting van de omvang van de fraude.

Het INR heeft reeds een traditie van het inschatten (ophogen) van de nationale reke-
ningen voor het opstellen van de Nationale Rekeningen en rapporteerde daarover
herhaaldelijk (zie ons eigen gebruik van deze informatie in Pacolet, Perelman, Pes-
tieau, Baeyens en De Wispelaere, 2009). Dit is op zich reeds waardevol, maar zou
het voorwerp kunnen uitmaken van verdere analyse en verfijning, en overleg met
andere instanties. Dat overleg kan zij overigens perfect zelf organiseren in het kader
van de opstelling van nationale rekeningen. Zij zal dit overigens moeten blijven
doen in het kader van de verificatie van de exhaustiviteit van het bbp.

(34) In de betekenis van dat er misschien wel een zekere band is, bijvoorbeeld financiering, samen-
werking, installatie, maar toch garantie is voor voldoende onafhankelijkheid.
(35) In sommige andere Europese landen stellen we vast dat statistische bureaus een inschatting
maken van de omvang van de ondergrondse economie. Onder meer in Italië door ISTAT (Istituto
Nazionale di Statistici) en in Nederland door het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) (Pacolet en
De Wispelaere, 2009).
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De nationale rekenaars zeggen evenwel dat de ophoging van het nationaal inkomen
met het zwartwerk niet hetzelfde is als de inschatting van de totale niet-aangegeven
activiteiten en ontdoken belastingen en bijdragen. Dit bracht ons tot de conclusie
om zowel Belgisch als Europees de idee te lanceren om een soort van ‘satellietreke-
ning’ te definiëren voor de ondergrondse economie (zie ook Pacolet en Verbeke,
2007). Gezien de onverzoenbaarheid tussen de doelstelling van de nationale reke-
ningen en de behoefte aan een synthese (en een synthesecijfer) van de sociale en
fiscale fraude, vergelijkbaar met de nationale rekeningen, lijkt het verantwoord om
los daarvan zo een ‘satelliettabel’ op te stellen. Deze kan door zo een observatorium
worden opgesteld, in nauw overleg met het INR en de sociale en fiscale diensten,
zodat ook de schaalvoordelen van informatieverzameling voor alle instanties spelen,
en ‘reconciliatie’ van informatie en inzicht maximaal wordt gevaloriseerd.

4.2.2. Sociaaleconomische overlegorganen
Sociale en fiscale fraude raken de kern van de opdrachten en bevoegdheden van de
sociaaleconomische overlegorganen in België, met name de CRB (Centrale Raad
voor het Bedrijfsleven) en de NAR (Nationale Arbeidsraad). De sociale partners hier-
in aanwezig worden dagelijks geconfronteerd met de negatieve gevolgen van dit
fenomeen, en spelen (of kunnen spelen) op diverse domeinen, om niet te zeggen
alle, een rol in de strijd tegen de fraude. Zij hebben een traditie van analyse van
diverse aspecten van onze sociaaleconomische situatie, en geven advies aan de over-
heid. Voorbeelden van rapportering zijn het jaarlijks Rapport over de Concurrentie-
positie van de CRB of het gezamenlijk rapport van de CRB en de NAR, over de wel-
vaartvastheid van de sociale uitkeringen. Zij zouden zelf de informatieverzameling
en verspreiding over de omvang en verschijningsvormen van fraude, en zijn negatie-
ve gevolgen die de sociale partners zelf aanbelangen, kunnen uitvoeren, daar de
sociale partners dagelijks geconfronteerd worden met deze problemen en daarom
ook kunnen meewerken aan de strijd tegen de fraude. Maar zij hoeven niet zelf de
analyse te maken. Deze adviesorganen kunnen afzonderlijk of gezamenlijk hun rol
spelen door een advies uit te brengen over rapporten terzake, opgesteld door der-
den. Belangrijk is dat hiermee de aandacht voor het fenomeen van de ondergrondse
economie ‘geïnternaliseerd’ wordt. Dit gebeurt onder meer ook in Italië en Spanje
(Pacolet, 2007).

4.2.3. Hoge Raad van Financiën, Hoge Raad voor de Werkgelegenheid, Studiecommis-
sie voor de Vergrijzing
België heeft een goed uitgebouwde structuur van adviesorganen die met gezag jaar-
lijks een stand van zaken opmaken van onze publieke financiën, de arbeidsmarkt, de
kosten van de vergrijzing. Hun rol is wettelijk vastgelegd en in het maatschappelijk
debat vormen zij een belangrijk referentiepunt. De vraag kan gesteld worden of het
blijvend bestaan van een hoog niveau van ondergrondse economie (let wel, de
meting daarvan is problematisch en controversieel) niet de installatie van een soort
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‘Hoge Raad voor fraudebestrijding’ kan verantwoorden, op zich staand of binnen de
Hoge Raad van Financiën en dit naar voorbeeld van dergelijke adviesraden, met een
welomschreven wettelijke opdracht.

De binnen de Hoge Raad van Financiën opgerichte ‘Studiecommissie voor de Ver-
grijzing’ is een voorbeeld van een mogelijke werkingsvorm. Deze studiecommissie
wordt belast met het opstellen van een jaarlijks verslag, waarin budgettaire en socia-
le gevolgen van de vergrijzing worden onderzocht. Dit verslag bevat in het bijzon-
der een raming van de financiële gevolgen op het vlak van diverse wettelijke pen-
sioenstelsels, de stelsels van de sociale zekerheid van werknemers en zelfstandigen
en het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen, die verbonden zijn aan de
demografische evolutie. De Studiecommissie voor de Vergrijzing kan op eigen initia-
tief of op verzoek van de regering, tevens onderzoek verrichten naar specifieke aan-
gelegenheden in verband met de vergrijzing (36). Dergelijke rapporten vloeien
voort uit een wettelijke opdracht en een expliciet politiek belang dat men hecht aan
deze problematiek. Het is het gevolg van politieke beslissingen maar ook bron van
verdere politieke belangstelling. Het voorstel dat wij in ons rapport over de indica-
tor voor het zwartwerk maakten om alle betrokken instanties in België het resultaat
van hun partiële bevindingen en de ‘reconciliatie’ ervan jaarlijks te laten rapporte-
ren in een verslag, kan hierin perfect ten uitvoer worden gebracht (Pacolet, Perel-
man, Pestieau, Baeyens en De Wispelaere, 2009). Het kan een gezamenlijk rapport
worden, of specifieke hoofdstukken in bestaande rapporten van de Hoge Raad van
Financiën of van Werkgelegenheid. Het rapport kan ook door de Staatssecretaris
voor de Coördinatie van de fraudebestrijding worden ingediend.

4.2.4. Expertisecentra, kenniscentra of wetenschappelijke steunpunten
Zowel de federale als de gemeenschapsoverheden hebben voor tal van terreinen
steunpunten gecreëerd. Zo is in Vlaanderen thans reeds een tweede golf van steun-
punten uitgerold voor thema’s als gewestelijke fiscaliteit, wonen, gezondheid en
welzijn. Zij zijn vaak interdisciplinair en interuniversitair samengesteld en zijn voor
een periode van 5 jaar, op basis van een aanbestedingsprocedure en nadien de
opstelling van een beheerscontract, verantwoordelijk voor zowel langdurig onder-
zoek, primaire dataverzameling, als kortstondig beleidsadvies. Hun inhoud en
opdracht wordt wel in sterke mate (het is beleidsgericht onderzoek) door de betrok-
ken overheden gestuurd. Ook op het federale niveau werd de formule van een
steunpunt herhaaldelijk toegepast. Zo had het DWTC (nu POD Wetenschapsbeleid)
zelf in de jaren negentig in het kader van het Programma Publieke Economie een
reeks van steunpunten over gezondheidseconomie, sociale zekerheid en fiscaliteit.

(36) Art. 6, wet van 5 september 2001 tot waarborg van een voortdurende vermindering van de over-
heidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds.
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4.2.5. Semi-private en private organisaties
Ook private organisaties, al dan niet als koepel, kunnen tal van doeleinden van het
observatorium, die hier besproken werden, eveneens nastreven. Het BIVV of ‘Bel-
gisch Instituut voor de Verkeersveiligheid’ is een vzw met als opdracht informatie
over de verkeersveiligheid te verzamelen, te analyseren en te verspreiden. In die zin
is hier een voorbeeld aanwezig van hoe dat, met steun van de overheid, een semi-
private dienst een rol kan spelen op een domein van het algemeen belang (hier de
verkeersveiligheid). Een ander voorbeeld is de VAD (Vereniging voor Alcohol- en
andere Drugproblemen). Zij richt zich in haar opdracht zowel tot professionelen,
overheid, en het grote publiek en doet zowel aan onderzoek, stelt een jaarrapport
op over de toestand van de problematiek, doet aan informatieverspreiding en sensi-
bilisering en politieke beïnvloeding. Zij wordt door de overheid gefinancierd voor
deze opdracht. Op dezelfde manier zouden middenveldorganisaties rond de strijd
tegen fraude een initiatief kunnen nemen om gezamenlijk de strijd tegen de sociale
en fiscale fraude aan te pakken en hierover aan sensibilisering te doen.

4.3. DE STAATSSECRETARIS VOOR DE COORDINATIE VAN DE FRAUDEBESTRIJDING
Er moet worden opgemerkt dat de invoering van een observatorium een werk van
lange duur kan zijn waarbij coördinatie van groot belang is bij zowel de implementa-
tie als de opvolging van het orgaan. Vanuit de samenstelling van de ingestelde rege-
ringen (Leterme I, Van Rompuy I, Leterme II) met zowel een Staatssecretaris
bevoegd voor de Bestrijding van de fiscale fraude als een Staatssecretaris bevoegd
voor de Coördinatie van de fraudebestrijding en de in 2008 opgerichte structuren,
met name het Ministerieel Comité en het College voor de strijd tegen de fiscale én
sociale fraude, herkennen wij een lijn die wij zelf van bij het begin van dit project
voorstelden, met name een exhaustieve en ruime definitie van fraude, en de voorde-
len van een gezamenlijke benadering. De strijd tegen de fiscale en sociale fraude en
het ontwikkelen van systemen die deze strijd kunnen optimaliseren, zijn een priori-
teit in zowel de sociale als de fiscale sfeer. Zij kunnen dus gerust, ondanks de aan-
wezige verschillen, gezamenlijk behandeld worden. De eigenlijke ontwikkeling
evenals de verdere sturing zouden daarom toegewezen kunnen worden aan de
Staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding of het College voor de
strijd tegen de fiscale en sociale fraude, dat hij voorzit.

5. KRITISCHE SUCCESFACTOREN

Bij de implementatie van het observatorium kunnen bepaalde kritische succesfacto-
ren onderscheiden worden die het al dan niet slagen zullen bepalen.
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5.1. WETENSCHAPPELIJKE INPUT, KENNISCENTRUM MAAR OOK ONAFHANKELIJKHEID
EN AUTONOMIE
Een orgaan binnen de administratie maar ondersteund door een wetenschappelijke
invalshoek, kan hierbij een combinatie vormen van ‘afstandelijkheid en toegankelijk-
heid, laagdrempeligheid’. De meerwaarde kan erin liggen dat via een wetenschappe-
lijke benadering een beter zicht wordt verkregen op de verschillende fraudever-
schijnselen. Hierdoor is er nood aan een groep van experts uit verschillende domei-
nen (recht, economie, sociologie, fiscaliteit, …). Het kan als een soort van kenniscen-
trum functioneren dat tegelijk ondersteuning biedt aan het operationele.

5.2. VRIJWAREN VAN EEN GOEDE NATIONALE EN INSTITUTIONELE VERANKERING
Het initiatief moet goed ingebed zijn en aanvaard worden door alle betrokken stake-
holders en eenieders inbreng moet maximaal zijn maar ook gevaloriseerd worden.
De strijd tegen de fraude is geen solistenwerk, maar een spinnenweb van relaties.

Groot belang moet gehecht worden aan het voluntarisme van de stakeholders. Zij
moeten ‘eigenaar’ willen worden van de ‘missie’ van dergelijk observatorium en
daartoe alle medewerking verlenen. Ter verwezenlijking van de doelstelling om
accurate informatie en analyses ter beschikking te stellen van beleidsmakers en
andere stakeholders, is het van groot belang dat het observatorium over significante
en kwaliteitsvolle informatie kan beschikken en hiertoe onmiddellijk toegang heeft.
Wanneer dit niet het geval is, zal dit voor een negatieve invloed zorgen op de
geloofwaardigheid van het observatorium.

Een doorgedreven triangulatie en onderlinge confrontatie van informatie is gewenst,
om producenten en gebruikers van informatie met elkaar in contact te kunnen bren-
gen zodat er een gemeenschap (‘community’) van stakeholders ontstaat. De stake-
holders winnen er zelf aan.

5.3. BEWUSTMAKING
De aanwendbaarheid en bruikbaarheid van de resultaten zijn van groot belang bij de
interne en/of externe output. Voor de beleidsmakers zal het product het meest
bruikbaar zijn wanneer duidelijke beleidsvoorstellen worden aangegeven gebaseerd
op de geanalyseerde data. Tegelijk kan er feedback worden gegeven aan de stake-
holders over de bekomen resultaten. Naar het publiek toe is er de betrachting tot
een ‘bewustmaking’ te komen, waarbij de resultaten moeten aantonen welke nega-
tieve impact fraude heeft op de leefbaarheid van ons huidig sociaaleconomisch
model. Deze bewustmaking is een permanente opdracht.
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In dat kader van de noodzakelijke ‘bewustmaking’ van de burger kan een aantal spe-
cifieke informatiecampagnes georganiseerd worden (37). Hierbij zal er gefocust
worden op bepaalde segmenten die extra gevoelig zijn voor fraude. Deze informatie-
campagnes kunnen worden opgezet via een samenwerking tussen de overheid en
de sociale partners.

5.4. POLITIEK DRAAGVLAK VERSTERKEN EN TEGELIJK ONAFHANKELIJKHEID VRIJWAREN
Wanneer er een beter zicht komt op de negatieve impact van de ondergrondse eco-
nomie op onze verzorgingsstaat, zullen gerichte beleidsmaatregelen getroffen kun-
nen worden. Het observatorium kan dit in beeld brengen. De invulling van het
observatorium is echter afhankelijk van hoever men wil gaan in de strijd tegen de
ondergrondse economie. Hoe meer men beseft welke de negatieve gevolgen zijn,
hoe meer de strijd tegen de fraude zal toenemen.

Een observatorium moet er zorg voor dragen dat het de steun heeft van het beleid
om de strijd tegen de fraude op te drijven, en het moet ook de mogelijkheid hebben
het beleid te inspireren. Dit veronderstelt een zekere onafhankelijkheid ten opzich-
te van de overheid, met tegelijk de wens om maximaal te kunnen samenwerken.

Uit de kennis die vergaard wordt in het observatorium, moeten niet alleen maatrege-
len voorgesteld worden om het zwartwerk krachtdadiger aan te pakken maar moet
in de eerste plaats naar maatregelen gezocht worden die de reguliere arbeid aantrek-
kelijk maken. Belastingdruk en administratieve overlast vormen hier ook voorwerp
van beleid.

5.5. INTERNATIONALE NETWERKING
Er is in het verleden herhaaldelijk Europees en internationaal aandacht besteed aan
het fenomeen van zwartwerk en de strijd tegen sociale en fiscale fraude. Hieruit
resulteren handboeken, voorbeelden van ‘good practices’ en monitoring, samen-
werkingsakkoorden, enz. (38). Een minimale ambitie moet zijn om te participeren
in deze initiatieven en de gevraagde informatie aan te leveren (zie: Pacolet, 2006;
Pacolet, 2007). Maar men kan ook het voortouw nemen.

Voor de politieke agenda op Europees en nationaal niveau is een beeld van de
omvang van de ondergrondse economie heel nuttig. Zo wil onder meer de Europese
Commissie juistere cijfers bekomen over de omvang van de fraude. Een observato-

(37) In andere Europese landen heeft men een beleid van informatieverspreiding en bewustmaking
door websites en portaalsites. In niet weinig landen heeft men campagnes georganiseerd, in het alge-
meen of op doelgroepen gericht (onder meer in Denemarken binnen het ‘Ministry of Taxation’, in
Zweden en in Roemenië) (Pacolet en De Wispelaere, 2009). Zie voor Denemarken:
http//www.skm.dk/presse/kampagner/fairplay/4888.html.
(38) Een aanzet tot samenwerking was het project ‘Le réseau européen contre le travail non déclaré
– European Network on Undeclared Work’ (ENUW). Zie Pacolet, 2006 en Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, 2006.
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rium op Belgisch niveau zou dus een goede stap betekenen in dit streven naar het
bekomen van juistere cijfers. Het observatorium kan dergelijke initiatieven in België
verder versterken. Tevens kan men op Europees vlak een netwerk creëren tussen de
verschillende instanties met het oog op de uitwisseling van expertise en informatie,
los van de bestaande of op te richten operationele verbanden.

6. OPINIE VAN DE STAKEHOLDERS

De hierboven vastgestelde mogelijkheden en wenselijkheden voor een vorm van
observatorium hebben wij verder geconfronteerd met de opinie van de stakeholders
zelf. De gesprekken die we gevoerd hebben met beleidspersonen uit de belangheb-
bende instanties vormen een eerste indicator over de mogelijke meerwaarde van
een observatorium. Het leverde niet alleen commentaar op over tal van concrete
mogelijkheden, realisaties, maar ook over de wenselijkheid of zelfs al dan niet nood-
zakelijkheid.

6.1. OVER DE NOODZAAK EN OPDRACHT
Het probleem wordt ervaren dat zowel de publieke opinie alsook de verschillende
administraties geen goed beeld hebben van de omvang van de sociale en fiscale frau-
de. Verder weet men vaak niet welke sectoren men prioritair moet controleren.
Men volgt namelijk steeds de traditionele ‘fraudegevoelige’ sectoren en zolang men
daar inbreuken vaststelt, blijft men de andere sectoren vergeten. De nood aan een
soort van ‘gegevensbank tegen de fraude’ waaruit informatie kan gehaald worden
inzake omvang en profiel, wordt hieruit afgeleid.

De statistische instanties koesteren weinig illusies om een betere schatting van de
omvang van de ondergrondse economie te bekomen. Zo ziet ADSEI geen mogelijk-
heid tot initiatief om een betere meting te bekomen zonder dat dit door Eurostat
wordt gevraagd. Er doen zich hier echter mogelijkheden voor door extra vragen
inzake zwartwerk te implementeren in bijvoorbeeld de ‘enquête naar de arbeids-
krachten’. Behalve ADSEI heeft ook het INR baat bij een betere schatting van de
omvang van de ondergrondse economie in zijn streven naar exhaustiviteit. Hier is er
wel een internationale verplichting om de niet-aangegeven economie in te schatten.

De interesse van het observatorium voor alle vormen van sociale fraude, en fiscale
fraude en misschien zelfs vormen van ontwijking en niet belasten wordt niet als
onoverkomelijk beschouwd. Indien men de taken verdeelt, wordt het omvangrijk
werk dat verscholen zit achter het hanteren van een ruime definitie, realistisch.

Het observatorium moet enkel een globaliserende en reconciliërende opdracht toe-
gewezen worden. De synthese vanuit het observatorium moet er een zijn van welke
fraude er bestaat, welke omvang zij heeft, maar ook welke mechanismen ze ver-
klaart, welke kosten en baten zich voordoen (cf. ons basisschema van belasting-
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moraal – belastingdruk – pakkans en boete), en hoe dit kan vermeden worden. De
focus of het inzoomen op bepaalde aspecten ligt in de bestaande afzonderlijke dien-
sten maar ook in de diverse vormen van samenwerking en afstemming die nu reeds
op het terrein bestaan. Het observatorium dient zich te situeren op een meta- of
macroniveau en niet op het operationele niveau van de specifieke controlediensten.

Het instellen van een overkoepelend orgaan dat optreedt als een soort ‘Big Brother’,
wordt door de meeste gesprekpartners als negatief ervaren. Het mag niet de bedoe-
ling zijn dat het observatorium een auditfunctie meekrijgt waarbij een grondige con-
trole bij de verschillende inspectiediensten kan worden ingesteld.

Vooraleer een observatorium kan worden ingesteld, moet men het terrein voorbe-
reiden, daar dit terrein heel ingewikkeld is. Men komt namelijk te staan tegenover
twee werelden (deze van het fiscale en deze van het sociale) (39) die in het verle-
den niet gewoon zijn geweest om samen te werken. Echter stellen we vast dat
zowel op het operationele niveau (o.a. in de arrondissementscellen), als op een
hoger niveau (o.a. in de Algemene Raad binnen SIOD, het College voor de strijd
tegen de fiscale en sociale fraude) deze beide werelden elkaar reeds hebben leren
kennen. Ook op het vlak van onderlinge gegevensuitwisseling zijn stappen gezet
(bijvoorbeeld binnen OASIS waar btw-gegevens worden geleverd).

6.2. OVER DE ORGANISATIEVORM
Ondanks het feit dat een zekere consensus bestaat over de wenselijkheid en de
meerwaarde van een informatie- en analysecentrum ondergrondse economie, kun-
nen verschillende visies worden waargenomen over onder welke vorm dit observa-
torium moet geïmplementeerd worden.

Door het feit dat binnen SIOD reeds verschillende evidente partners aanwezig zijn,
wordt aangegeven dat het mogelijk moet zijn om het observatorium in de schoot
van SIOD te organiseren. Ondanks de aanwezige partners in de Algemene Raad bin-
nen SIOD is de horizon beperkt tot sociale fraude en niet tot de ruime definitie van
de ondergrondse economie.

Een ‘Hoge Raad voor fraudebestrijding’ wordt door weinig gesprekpartners als een
nuttige vorm voor de onderbrenging van het observatorium beschouwd.

Zowel een observatorium als een eventueel jaarrapport over de omvang en de impli-
caties van de ondergrondse economie, en de strijd ertegen, hebben belang bij een
politiek draagvlak op een zo hoog mogelijk niveau. De toewijzing van dergelijk
observatorium aan een betrokken Minister of Staatssecretaris, of aan een van de
organen waarbinnen zij zetelen en die zij eventueel voorzitten, wordt ten slotte zin-
vol beschouwd door de stakeholders.

(39) In het buitenland worden socialebijdragefraude en fiscale fraude soms veel minder als een apart
probleem beschouwd.
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7. BESLUIT

In België is er een groeiend besef dat sociale en fiscale fraude niet alleen een bedrei-
ging vormt voor de publieke financiën, maar meer en meer leidt tot afbouw van
goede arbeidsvoorwaarden, goede sociale bescherming, bonafide ondernemingen
en activiteiten meer en meer uit de markt duwt, en finaal zelfs criminele activiteiten
veroorzaakt.

Toch ontbreekt eenduidige informatie over het feit of het nu een majeur of een
mineur probleem is. Ook de dimensies en aangrijpingspunten zijn onvoldoende
zichtbaar. Fraude wordt immers veroorzaakt door drie groepen van factoren: belas-
tingmoraal, belastingdruk en administratieve ‘red tape’, pakkans en strengheid van
het handhavingsbeleid. Het zijn ook drie groepen van factoren waarop het beleid
tegen fraude kan ingrijpen. Verhogen van de visibiliteit van de omvang en de karak-
teristieken van het fenomeen, van de maatschappelijke kost van ‘non compliance’,
van de geleverde inspanningen om de fraude te bestrijden en het resultaat daarvan,
kunnen een bijdrage leveren tot een betere belastingsmoraal, preventie van fraude
en doelmatiger handhavingsbeleid. Zowel in het publiek debat als in de interne ope-
rationele informatiebehoeften van tal van controlediensten, komt het gebrekkige
niveau van de informatie naar boven, en de behoefte om de kennis te verbeteren.
Het beeld dat men heeft van de omvang en kenmerken van de ondergrondse econo-
mie, is fragmentair en onscherp. Ook de beeldvorming in de publieke opinie en het
politieke debat is toe aan verandering en verbetering.

In het licht hiervan werd onderzocht wat de noodzaak, de wenselijkheid en de
mogelijkheden waren van een informatie- en analysecentrum of een observatorium
ondergrondse economie, en onder welke vorm dit het best kon georganiseerd wor-
den. Het is een observatorium dat tracht een beeld te vormen van de ondergrondse
economie, en ook inspeelt op de beeldvorming.

Het observatorium dat wij nodig achten, komt in alle geval niet in de plaats van
bestaande initiatieven, maar moet er zo veel mogelijk op voortbouwen, en onder
meer bouwen aan het versterken van deze fundamenten. Ook naar de toekomst toe
kan men diverse taken die nog oningevuld zijn, of die transversaal over diverse dien-
sten dienen te gebeuren, op diverse manieren invullen. Wij hebben de context voor
deze mogelijkheden geschetst en de diverse mogelijkheden afgetoetst. Maar het is
niet belangrijk hoe iets gebeurt, en waar iets gebeurt, maar wel dat het gebeurt.

____________
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DEBAT MET DE ‘‘STAKEHOLDERS’’
EEN PERMANENTE STRUCTUUR OM DE
GRIJZE ECONOMIE EN HET ZWARTWERK TE
OBSERVEREN EN TE ANALYSEREN: 
WENS OF NOODZAAK?*

DOOR PIERRE VANDERVORST

Administrateur-generaal Rijksdienst voor Sociale Zekerheid**

“Een van de sleutels in de strijd tegen sociale fraude, 
is de radicale vereenvoudiging van het recht, 

dat een schandalig slecht onderhouden tuin is geworden 
waarin zeer dringend moet worden gesnoeid en gewied.”

V.P.

1. EEN ACTIEFILOSOFIE EN EEN SPECIFIEK RECHTSKADER

In de eerste plaats moet er ons inziens worden gewezen op een vanzelfsprekend-
heid, iets wat voor de hand ligt, maar toch niet mag worden vergeten, namelijk dat
de vragen die ons worden gesteld, de vragen die we ons nu eigen hebben gemaakt,
passen in een specifiek rechtskader. We hebben dat rechtskader reeds vernoemd en
het voldoet eveneens aan een specifieke filosofie.

Het kader is dat van titel XII van de programmawet van 27 december 2006, artikel
309 tot 327, ter oprichting van de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst inzake
de strijd tegen sociale fraude en illegale arbeid, in het Nederlands de SIOD
genoemd. De SIOD bestaat uit de Algemene Raad van de partners en het Federaal
Aansturingsbureau.

Om het kort te houden: het is de filosofie die sinds 1993 wordt gevolgd. Het is de
filosofie van de coördinatie en van de samenwerking tussen de verschillende betrok-
ken inspectiediensten; niet die van de fusie.

* 20 juni 2007, Deel III (eerste debat), elementen van de toespraak van de RSZ.
** Sinds 1 oktober 2009 is Pierre Vandervorst Ere-Administrateur-generaal.
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2. EEN DEBAT DAT NIET IN EEN PANEL MAAR WEL IN DE ALGEMENE RAAD VAN DE
PARTNERS MOET WORDEN AFGEROND

De tweede inleidende beschouwing aangaande het vernoemde en recent gewijzigde
rechtskader, draait rond het feit dat de aangehaalde kwesties, voor zover ze overleg-
de strategische keuzes met zich meebrengen en tot gepaste actieplannen leiden,
moeten worden besproken door de leden van de genoemde Algemene Raad van de
partners, dat wil zeggen binnen de daarvoor opgerichte structuren. We zullen ech-
ter niet nalaten om bij wijze van opwarming eerst een algemeen overzicht te geven.

Daarbij moeten we in het achterhoofd houden dat het zogenaamde strafrechtelijk
beleid voor deze materie, namelijk voor de sociale aangelegenheden, onder de
bevoegdheid van de Regering en het College van procureurs-generaal valt. Dat bete-
kent dat deze bevoegdheid desgevallend wordt gesuggereerd, gecorrigeerd en geëva-
lueerd door de genoemde partners van de plenaire Raad. Het valt dan ook te betreu-
ren dat de Uitvoerende macht, via haar bevoegde beleidscellen (Sociale Zaken,
Werkgelegenheid, Justitie, ...), niet rechtstreeks bij het debat wordt betrokken.

3. EEN PERMANENTE OBSERVATIE- EN ANALYSESTRUCTUUR DIE GEEN “WENS” OF
“NOODZAAK” IS, MAAR WEL NUT HEEFT

De Rijksdienst kan in principe belang hebben bij het bestaan van een “observato-
rium” voor sociale fraude en dat vanuit twee invalshoeken:
� de klassieke invalshoek, die door andere collega’s uit de controle- of inspectie-

wereld wordt gedeeld, namelijk met de bedoeling om de acties en prioriteiten
beter op elkaar af te stemmen; maar hierop moeten we later terugkomen om een
oordeel te vellen over de manier waarop dit correct kan gebeuren;

� de meer specifieke invalshoek van de begrotingsopmaak of meer bepaald die van
de evaluatie van de toepasselijkheid van de cijfers, die naar voor worden gescho-
ven in verband met sociale fraude, om deze in te schrijven als vaststaand beoor-
deelde ontvangsten teneinde het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de
sociale zekerheid te verminderen of zelfs in evenwicht te kunnen brengen. In dat
opzicht kunnen we geen genoegen nemen met beweringen en mogen we ons
niet beperken tot afgebakende sectoren zonder meer of tot globale volumes. De
aandacht moet uitgaan naar de hoeveelheid werk in kwestie, in voltijdse equiva-
lenten, naar de omvang van de lonen of de loonmassa waarover het gaat, per cate-
gorie van bijdrageplichtigen. Voor de RSZ moeten we een duidelijk onderscheid
kunnen maken tussen het zwartwerk dat bijdragen kan opleveren als het wordt
gedetecteerd, en het zwartwerk dat geen bijdragen kan opleveren (bijvoorbeeld
omdat het wordt uitgevoerd in omstandigheden die aanleiding geven tot vermin-
dering of zelfs vrijstelling van bijdragen). Men moet kunnen nagaan of de begro-
tingsdoelstelling die de Regering doorgaans aan de inspectiediensten oplegt, van
louter politieke aard is of daarentegen een realiteit dekt die nuttigheidshalve of
noodzakelijkerwijs kwantitatief en ook kwalitatief moet worden aangepakt. Op
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basis van een SWOT-analyse van de activiteit van de financiële diensten van de
RSZ en van de algemene directie van zijn inspectiediensten zouden we in elk
geval bij wijze van opportuniteit, een dergelijk observatorium kunnen aanvaar-
den, mits evenwel te voldoen aan een drietal voorwaarden: a) beschikken over de
mogelijkheid om aan dit soort van beoordelings- en interventiewerk een meer-
waarde te geven; b) beschikken over de mogelijkheid om een methodologie te
ontwikkelen waarmee de redenen voor het niet-innen van de verschuldigde bij-
dragen kunnen worden beoordeeld, met andere woorden om een onderscheid te
maken tussen wat aan de fraude te wijten is en wat aan economische moeilijkhe-
den, onbegrip van de wetgeving, interpretatieverschillen, enz. moet worden toe-
geschreven en c) beschikken over de mogelijkheid om niet alleen passende kwan-
tificaties van het fenomeen ter beschikking te stellen, maar ook over een typolo-
gie van de bestaande fraudevormen en de indicatoren die eigen zijn aan elk type
van fraude, een typologie op basis waarvan dan een opsporingsbeleid zou worden
ontwikkeld dat rekening houdt met de te zoeken gegevens of combinaties van
gegevens.

Als we nu terugkeren naar de oorspronkelijke vraag naar de invoering van een per-
manente observatie- en analysestructuur, zijn we geneigd als we de vraag letterlijk
opvatten om te antwoorden dat het noch een wens, noch een noodzaak is, om de
eenvoudige reden dat deze structuur in onze ogen reeds voorzien is sinds de buiten-
gewone Ministerraad van Gembloux en reeds bestaat sinds de wetten van mei 2003
en december 2006. Dat een dergelijke structuur wordt ingevoerd, hoeven we niet
langer te wensen. We hoeven ons ook niet meer af te vragen of de invoering van die
structuur al dan niet noodzakelijk is. Maar we moeten die structuur wel leven inbla-
zen en een inhoud schenken die meer moet zijn dan een terbeschikkingstelling van
twee strategische analysten en een team dat computerfraude detecteert en per
definitie meer met de praktijk dan met studie bezig is. Deze structuur is de SIOD en,
quod non, wanneer het niet de SIOD zou zijn, dan zou moeten worden geëist dat
het de SIOD wordt, met inbegrip van de internationale dimensie of inter-Europese
vertakkingen ervan. Aan wat wordt ingevoerd, een nieuwe, afzonderlijke module,
een (pseudo)academisch of pseudoacademisch centrum voor externe assistentie
toevoegen, is uitgesloten. Uiteraard kan wel een beroep worden gedaan op universi-
taire expertise om van de SIOD het natuurlijke observatorium te maken waar we zo
naar verlangen, een SIOD die, meer bepaald in haar eerste verslagen, nu reeds een
antwoord kan geven op de vraag: waar staan we op vlak van de inschatting van de
fraude en van de strijd tegen dit fenomeen?

4. EEN FRAUDECONCEPT OP BASIS VAN EEN PRAGMATISCHE EN OPERATIONELE
BENADERING VAN DE WERKELIJKHEID OP HET TERREIN

Als we het goed begrijpen, zouden we moeten bepalen of we ons beperken tot het
volledige sociale aspect of tot het volledige sociale en fiscale aspect. Aangezien het
de bedoeling is om het observatorium binnen de SIOD te implementeren, zou er
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rekening moeten worden gehouden met, enerzijds, alles wat op het sociale betrek-
king heeft en, anderzijds, alles wat ruimer genomen betrekking heeft op de onder-
neming, anders gezegd het fiscale aspect. Het fiscale vindt immers een voedingsbo-
dem in de stappen die in het sociale werden ondernomen, of het kan aan het sociale
nuttige ingrediënten toevoegen. Het actieveld zou zo veel mogelijk dat van de soci-
aaleconomische auditoraten moeten omvatten; de oprichting hiervan moest name-
lijk de bedrijfscriminaliteit op een completere en coherentere manier afbakenen.
Het lijkt met andere woorden niet realistisch om in de huidige situatie zonder enige
overgang of zonder ernstige voorbereiding een integratie te overwegen van het vol-
ledige sociale en fiscale aspect, want dat gaat verder dan datgene wat de onderne-
ming als dusdanig, die werknemers tewerkstelt, aangaat (het spreekt voor zich dat
wanneer het volledige fiscale aspect – met zijn vele mogelijke afwijkende facetten,
waaronder bijvoorbeeld burgers die personenbelasting verschuldigd zijn – en het
volledige sociale aspect gemeenschappelijk zouden worden gemaakt, dat elke
beschouwing, observatie en actie dermate aan banden zou worden gelegd dat er
niets concreets uit zou voortvloeien). Alle dergelijke pogingen voor geïntegreerde
samenwerking op fiscaal en sociaal vlak stuitten tot op heden op tal van hinderpa-
len, zoals de ontoereikende informatisering langs fiscale kant, het ontbreken van
een cultuur voor teamwork, met delegatie van beslissingsbevoegdheid, enz. De wei-
nige vorderingen die recentelijk onder impuls van de Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid werden gemaakt, volstaan niet om het consigne van behoedzaamheid en
geduld op te heffen; dit consigne sluit niet uit dat er reeds bruggen worden gesla-
gen, dat de Fiscus in bepaalde structuren tot een aantal werkzaamheden wordt aan-
gezet, maar uitgaande van het sociale aspect, dat nog moet worden geconsolideerd.
Dit consigne sluit niet uit, integendeel zelfs, dat men vanuit de overkoepelende
SIOD ijvert voor gemeenschappelijke vaststellingen en onderrichtingen.

Wat de RSZ betreft, zou het ons inziens duidelijker en eenvoudiger zijn voor de ten-
uitvoerlegging van regulerings- of sanctiemechanismen een onderscheid te maken
tussen:
� wat als dusdanig een niet-naleven van de reglementering is, met een niet-betaling

(of een ontoereikende betaling), een niet naar behoren (of laattijdig) aangeven,
een niet (of onvoldoende of laattijdig) verstrekken van de gevraagde informatie
tot gevolg;

� en wat hiermee te vergelijken valt, maar voortspruit uit iemands voornemen om
aan zijn verplichtingen te ontkomen, uit een frauduleuze bedoeling. Die bedoe-
ling zou in een aantal gevallen verondersteld kunnen zijn, zou vastgesteld kunnen
worden, zonder bewijs van het tegendeel, op basis van een aantal gedragingen,
zoals het belemmeren van de controle, of van een combinatie van andere aanwij-
zingen die door onze antifraudecel (Directie Bijzondere Invorderingen) of door
andere collega’s voorgesteld zou kunnen worden, om er rekening mee te houden.

Tegelijkertijd mogen we diegenen die bereid zijn de sociale regels na te leven, niet
over één kam scheren met diegenen die ze willen omzeilen. Aangezien de fraudu-
leuze bedoeling voor deze laatste groep moeilijk vast te stellen is, moeten we uit de
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praktijk leren om ze bij de kraag te kunnen vatten. In dat verband zijn er heden ten
dage voldoende materiaal en instrumenten voorhanden.

5. EEN VISIE, ACTOREN, HINDERPALEN VRIJ VAN IMPROVISATIE, DOOR EEN STRATEGISCHE
PROFESSIONALISERING DIE ONZE INSPECTEURS ZICH EIGEN HEBBEN GEMAAKT

Lange tijd hebben we, op het vlak van sociaal recht, een gebrek aan een weldoor-
dacht strafbeleid kunnen vaststellen. Deze vaststelling, zoals wordt beklemtoond in
het speciaal nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid 1/2007,
moet op de helling worden geplaatst, in die zin dat we op grond van een reeks van
elementen van de laatste twee legislaturen kunnen denken dat we de richting uit-
gaan van een coherentere, evenwichtigere, doeltreffendere en efficiëntere aanpak
van de sociale fraude. Tot die ingrediënten behoren onder meer enkele fundamente-
le regeringsnota’s, de oprichting van de Federale raad voor de strijd tegen de illegale
arbeid en de sociale fraude, vervangen door de SIOD, de eindelijk reële betrokken-
heid van het College van procureurs-generaal, de werkzaamheden van de Commis-
sie voor de hervorming van het sociale strafrecht, enz. We verwijzen naar het
woord vooraf bij dit speciaal nummer.

Als die kansen, die de “sterke punten” kunnen ondersteunen en de “zwakke pun-
ten” kunnen verbeteren, voorhanden zijn, welke zijn dan, om voorlopig te beslui-
ten, de “hinderpalen” die de Rijksdienst ervaart? Er zijn er uiteraard heel wat.

� Het voornaamste is waarschijnlijk het feit dat men erin moet slagen om de hoger
genoemde dynamiek van de vorderingen gaande te houden; deze dynamiek berust
eerder op een goede verstandhouding tussen alle verantwoordelijken voor de
betrokken sociale actoren.

� Aansluitend daarop moet men erin slagen om het antifraudeorkest, met al zijn
bestanddelen, harmonieus te doen spelen door in te zetten op een begeleide
samenwerking. Hierbij is het absoluut noodzakelijk dat, bijvoorbeeld, de actie van
de auditoraten niet wordt tegengewerkt door een gebrek aan samenhang tussen
de inspectiediensten die hen ondersteunen. Absoluut noodzakelijk hierbij is ook
dat eenieder een meerwaarde biedt, maar ook ontvangt.

� In aansluiting daarop – en we illustreren dit nogmaals met twee voorbeelden, in
het bewustzijn dat we hierop later moeten terugkomen – lijkt het essentieel dat
de inspanningen voor vereenvoudiging en tot functionaliteit worden voortgezet.
Iedereen die beroepshalve in de sociale sector actief is en steeds een luisterend
oor heeft voor zijn “klanten”, zoals ze thans worden genoemd, beschouwt het als
een evidentie dat de regels die op hen betrekking hebben, dermate complex zijn
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geworden, dat ze heel vaak onbegrijpelijk zijn en niet langer worden toegepast,
waardoor ze dan ook hun doel mislopen. Wie kan in deze tijd bijvoorbeeld nog
beweren de status te kennen van de sociale reglementering die op de horeca van
toepassing is? Wij van onze kant proberen wanhopig er wijs uit te geraken.
Een van de sleutels in de strijd tegen sociale fraude, is de radicale vereenvoudiging
van het recht, dat een schandalig slecht onderhouden tuin is geworden waarin
zeer dringend moet worden gesnoeid en gewied.

� De andere aanwezige hinderpaal waarvoor we ons, nu het nog tijd is, moeten hoe-
den, is dat we, onder het voorwendsel van modemanagement, niet in het spoor
van duister taalgebruik en gesofisticeerde procedures mogen belanden, dat we
aan de bestaande logheden niet nog eens nieuwe vormen van als bewijs dienende
“paperassen” mogen toevoegen, die bevallig ogen in hun omhulsel van nieuwe,
maar contraproductieve informatietechnologieën in handen van de frontlijnmede-
werkers. Het Observatorium dat op stapel staat, moet ons – wil het niet overbodig
zijn – professionele middelen uit het dagelijks leven ter beschikking stellen, mid-
delen die elke sociale controleur, elke sociale inspecteur zich eigen kan maken.

(Vertaling)

“Indien wij” – ambtenaren, deskundigen, 
leraars, inspecteurs – “de regels niet langer kennen, 

niet langer begrijpen, wie is dan de fraudeur?”

Karel Baeck
(19 X 2007, Studiedag ter ere van V.P.)

____________
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SOCIAAL BELEID IN 
ONTWIKKELINGSLANDEN: ANDERS DAN
ELDERS? OP ZOEK NAAR DE EIGENHEID VAN
AFRIKAANSE SOCIALE BESCHERMING (1)(2)

DOOR RIKA VERPOORTEN

Centrum voor Sociologisch Onderzoek, Katholieke Universiteit Leuven

INLEIDING

“Eenieder heeft als lid van de gemeenschap
recht op maatschappelijke zekerheid en heeft
er aanspraak op, dat (…) de economische,
sociale en culturele rechten, die onmisbaar
zijn voor zijn waardigheid en voor de vrije
ontplooiing van zijn persoonlijkheid, verwe-
zenlijkt worden.”
(Office of the United Nations High Commissio-
ner for Human Rights, 1948, 6)

Het recht op sociale bescherming wordt al sinds de jaren veertig erkend als een uni-
verseel mensenrecht (artikel 22 van de Universele Verklaring voor de Rechten van
de Mens, 1948). In de 21e eeuw is dit recht echter nog steeds geen universeel gege-
ven en bestaan er belangrijke globale, nationale en lokale verschillen inzake de 

(1) Deze bijdrage is gebaseerd op de eindverhandeling van de auteur (2007) met als titel “De uitda-
gingen voor het sociaal beleid in ontwikkelingslanden: Op zoek naar de eigenheid van Afrikaanse
socialebeschermingsmechanismen”. In deze verhandeling wordt, naast het specifieke karakter van
Afrikaanse sociale bescherming in vergelijking met de westerse welvaartsstaat, dieper ingegaan op de
onderlinge verschillen in het sociaal beleid tussen Afrikaanse landen. Dit laatste gebeurt aan de hand
van een comparatieve analyse van de formele sociale bescherming van drie Afrikaanse landen, name-
lijk Zuid-Afrika, Botswana en Malawi. Gezien de beperkte omvang van deze bijdrage hebben we
ervoor geopteerd in dit artikel enkel de algemene analyse van de sociale bescherming in Sub-Saha-
risch Afrika te belichten.
(2) De auteur bedankt Gert Verschraegen voor zijn commentaar en advies bij het schrijven van het
artikel en de eindverhandeling waarop dit artikel gebaseerd is. Verder worden ook de anonieme refe-
renten bedankt voor hun nuttige adviezen bij een eerdere versie van dit artikel.
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toegang en de kwaliteit van de sociale bescherming (3). Zo tonen recente schattin-
gen op basis van de Social Security Inquiry van de Internationale Arbeidsorganisatie
(IAO) (2005) aan dat 70 tot 80 procent van de wereldbevolking wordt geconfron-
teerd met een situatie van ‘sociale onzekerheid’, omdat ze geen toegang hebben tot
formele sociale voorzieningen (Cichon en Hagemejer, pp. 171-175, 2007; Interna-
tional Labour Office, 2006).

Deze discrepantie bleef niet onopgemerkt: het laatste decennium is de aandacht
voor sociaal beleid buiten de klassieke westerse welvaartsstaten sterk toegenomen.
Internationale organisaties zoals de Wereldbank en de Verenigde Naties (VN), natio-
nale overheden en ngo’s werken meer en meer rond de uitbouw en versterking van
socialebeschermingsmechanismen voor de hele wereldbevolking. Ook in het acade-
misch milieu worden steeds meer vragen gesteld naar de universaliteit van sociale
bescherming en worden scenario’s uitgetekend om wereldwijd een betere sociale
bescherming te realiseren (4). Een treffend voorbeeld van de toegenomen aandacht
voor de rol van sociale bescherming in ontwikkelingslanden zijn de Millennium
Development Goals (MDG’s): een pakket van internationale doelstellingen die
gericht zijn op de versterking van een aantal sociale en economische basisrechten,
waaronder gezondheidszorg, minimuminkomen en onderwijs, die op hun beurt een
positieve bijdrage leveren aan de sociale bescherming van de bevolking.

De bestaande ongelijkheden inzake sociale bescherming doen bovendien een aantal
vragen rijzen. Waarom wordt de bevolking in ontwikkelingslanden geconfronteerd
met gebrekkige sociale bescherming? Kunnen we überhaupt spreken van sociale
zekerheid in ontwikkelingslanden en als deze bestaat, welke vorm neemt die dan
aan? Deze vragen vormden de leidraad voor een zoektocht naar het voorkomen, de
aard en de eigenheid van socialebeschermingsmechanismen in ontwikkelingslan-
den. Deze bijdrage richt zich meer specifiek op de socialebeschermingsmechanis-
men in Sub-Saharisch Afrika. In de eerste plaats wordt de specifieke context van ont-
wikkelingslanden geschetst. De problemen in deze landen zijn divers (HIV/Aids,
bevolkingsgroei, migratie, politieke instabiliteit, informele tewerkstelling, enz.) en
stellen specifieke uitdagingen voor de ontwikkeling en de uitbouw van adequate en
aangepaste socialebeschermingsvoorzieningen. Vervolgens wordt de eigenheid van
de bestaande sociale bescherming in Afrikaanse ontwikkelingslanden geëxploreerd.
Uit eigen analyses op basis van gegevens van de International Social Security Asso-
ciation (ISSA) en de IAO zal blijken dat sociale bescherming naar het model van de

(3) Een goed overzicht van de globale verschillen inzake het recht, de toegang en de kwaliteit van
het sociaal beleid wordt gegeven in “Extending Social Security to All” (International Social Security
Review, 2007).
(4) De toegenomen aandacht van het academisch milieu voor universele sociale bescherming uit zich
de laatste jaren ook in een groeiend aantal publicaties over dit thema in internationale tijdschriften
over sociaal beleid (onder andere Global Social Policy, International Labour Review en Interna-
tional Social Security Review) en academische publicaties van bijvoorbeeld Gough en Wood (2004),
Gough (2000), Hall en Midgley (2004), Midgley (1995).
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westerse welvaartsstaat niet onbestaande is in Sub-Saharisch Afrika, maar tegelijker-
tijd belangrijke tekortkomingen kent. Wanneer wordt afgestapt van de klassieke
welvaartsstaat voor de analyse van sociale bescherming, zal blijken dat er in Sub-
Saharisch Afrika – én andere regio’s in ontwikkeling – nog andere mechanismen
werkzaam zijn die een invloed uitoefenen op het niveau van sociale bescherming
van de bevolking. Afrikaanse sociale bescherming wordt dan ook getypeerd door
een dynamische wisselwerking tussen enerzijds formele sociale zekerheid, die qua
organisatie nauw aansluit bij het westerse model van de welvaartsstaat, en ander-
zijds een aantal alternatieve programma’s en mechanismen die dienst doen als func-
tionele equivalenten van de sociale zekerheid. Het is deze wisselwerking die de Afri-
kaanse sociale bescherming haar eigen kleur geeft.

1. UITDAGINGEN VOOR SOCIAAL BELEID IN ONTWIKKELINGSLANDEN

Het onderzoek naar sociale bescherming in ontwikkelingslanden staat nog in zijn
kinderschoenen. Pas sinds het midden van de jaren negentig is de aandacht voor
sociale bescherming in ontwikkelingslanden – of het ontbreken ervan – gegroeid bij
academici en internationale actoren.

Uit die schaarse, maar groeiende onderzoeksliteratuur blijkt dat sociale bescherming
in ontwikkelingslanden geenszins op dezelfde manier gestructureerd is als in wes-
terse welvaartsstaten. Sociale bescherming in ontwikkelingslanden wordt in sterke
mate beïnvloed door de context waarin men hem probeert te handhaven. Deze con-
text creëert specifieke uitdagingen én beperkingen voor de ontwikkeling van socia-
le voorzieningen en maakt het moeilijk om het westers model van sociale bescher-
ming zomaar “over te planten” naar de ontwikkelingssamenlevingen.

Ontwikkelingslanden worden geconfronteerd met zowel ‘interne’ problemen, die
rechtstreeks gekoppeld zijn aan hun eigen sociale structuren en beleid, als met
‘externe’ problemen die ontstaan onder invloed van een toenemend proces van glo-
balisering.

1.1. ‘EXTERNE’ PROBLEMEN: ECONOMISCHE GLOBALISERING
Een belangrijk ‘extern’ proces dat een zeer grote invloed uitoefent op de sociale
bescherming en de ontwikkelingslanden in het algemeen, is dat van de economi-
sche globalisering. Op de internationale markt zijn ontwikkelingslanden grotendeels
onderworpen aan een internationale agenda, die vooral gericht is op de Westerse
wensen en noden. Dit blijkt onder andere uit de ondervertegenwoordiging van ont-
wikkelingslanden in de belangrijkste economische organisaties, zoals de Wereldhan-
delsorganisatie, en uit een aantal economische maatregelen die sterk in het nadeel
zijn van ontwikkelingseconomieën (Blackhurst, Lyakurwa en Oyejide, 2000; Micha-
lopoulos, 1999).
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Algemeen beschouwd hebben processen van economische globalisering niet geleid
tot de gehoopte verspreiding van de welvaart van de rijkere naar de armere lagen
van de bevolking, maar wel tot een vergroting van de inkomenskloof tussen het
rijke Noorden en het arme Zuiden (Calvert en Calvert, pp. 72-73, 2001). Angstvalli-
ge pogingen van ontwikkelingslanden om zich vast te klampen aan de internationale
economische groei hebben geleid tot de afbouw van relevante economische én
sociale wetgeving. Minimumlonen zijn gedaald, belastingen voor multinationale
organisaties werden afgebouwd en de sociale wetgeving werd ingeperkt om zoveel
mogelijk internationale investeerders aan te trekken. De gevolgen van deze acties
waren echter nefast: de armoede onder de bevolking nam toe, en de gehoopte eco-
nomische groei bleef uit (United Nations Department of Economic and Social
Affairs, pp. 105-107, 2005b). De gevolgen van de huidige internationale economi-
sche situatie creëren een sterke nood aan door de overheid georganiseerde sociale
voorzieningen, met oog op het bestrijden van de armoede. Tegelijkertijd beperken
ze echter de mogelijkheden van de overheid om deze voorzieningen in te richten,
aangezien de nodige financiële middelen niet voorhanden zijn en niet worden ver-
worven door een deelname op de internationale markt.

1.2. ‘INTERNE’ PROBLEMEN: DEMOGRAFIE, ECONOMIE EN POLITIEK
Behalve internationale processen zorgt ook de eigen context van ontwikkelingslan-
den voor specifieke uitdagingen voor de ontwikkeling en de uitbouw van degelijke
socialebeschermingsvoorzieningen. In de volgende paragrafen wordt een aantal van
deze problemen aangehaald; er wordt een onderscheid gemaakt tussen problemen
van demografische, economische en politieke aard.

1.2.1. Bevolkingsgroei, HIV/Aids en migratie
Ten eerste worden Afrikaanse samenlevingen geconfronteerd met een aantal proble-
men van demografische aard, waaronder sterke bevolkingsgroei, de verandering van
de bevolkingssamenstelling onder invloed van de verspreiding van HIV/Aids, en
interne en externe migratie.

De meeste Afrikaanse ontwikkelingslanden bevinden zich momenteel in een proces
van bevolkingsgroei. Voorspellingen van de VN wijzen erop dat tegen 2050 de
bevolking zal verdubbelen in de minst-ontwikkelde landen, waarvan meer dan de
helft gelegen is in Sub-Saharisch Afrika. Een daling van de mortaliteit, onder invloed
van verbeteringen van de hygiëne en in de gezondheidszorg, in combinatie met een
relatief hoog geboortecijfer, zijn de belangrijkste oorzaken van de op handen zijnde
bevolkingsgroei (United Nations Department of Economic and Social Affairs, pp. 17-
20, 2005a; United Nations Department of Economic and Social Affairs, p. 2, 2005c).
De uitdagingen voor de sociale bescherming die hieruit voorvloeien, zijn legio. Niet
alleen vraagt een grotere groep van “gebruikers” om meer financiële middelen voor
de organisatie van de nodige sociale voorzieningen, ook de aard van de voorzienin-
gen verandert onder invloed van de bevolkingsgroei. Deze grijpt immers in op de
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leeftijdsstructuur van de bevolking: tijdens de groeifase is de bevolking jonger dan
tijdens perioden waarin de bevolking krimpt of stagneert; én een jonge bevolking
heeft andere noden dan een oudere bevolking. Noden zijn immers afhankelijk van
onder meer persoonlijke kenmerken, zoals leeftijd (Sen, pp. 70-72, 1999) (5). Een
jonge bevolking heeft bijvoorbeeld nood aan kwaliteitsvol onderwijs en voldoende
tewerkstelling, terwijl voor een oude bevolking voorzieningen als pensioenen en
gezondheidszorg meer aangewezen zijn (Töstensen, pp. 9-10, 2004). Bevolkings-
groei kan voor ontwikkelingslanden echter ook een voordeel zijn voor de uitbouw
van de sociale bescherming. De beschikbaarheid van een groot arbeidspotentieel, in
combinatie met de lage arbeidskosten, maakt de uitbouw van arbeidsintensieve
sociale diensten immers makkelijker (cf. infra; Sen, pp. 46-49, 1999).

De hiervoor geschetste bevolkingsgroei wordt evenwel gemilderd door een snelle
verspreiding van HIV/Aids onder de Afrikaanse bevolking. Naar schatting 25 miljoen
volwassenen en kinderen in deze regio zijn besmet met het virus, wat op zijn beurt
specifieke uitdagingen creëert voor de sociale bescherming (United Nations Depart-
ment of Economic and Social Affairs, pp. 19-20, 2005a; United Nations Department
of Economic and Social Affairs, pp. 68-70, 2005b). Door aan HIV/Aids gerelateerde
sterfte vallen families uit elkaar en verbrokkelen de sociale netwerken van de achter-
blijvers. Bijgevolg worden informele socialebeschermingsmechanismen, gebaseerd
op de familie en de gemeenschap, aangetast (cf. infra). Het stigmatiserende karakter
van de besmetting met het virus kan ervoor zorgen dat de zieke verstoten wordt uit
zijn familie of gemeenschap, waardoor deze informele sociale bescherming wegvalt.
Daarnaast grijpt hiv/aids het sterkst in op de actieve bevolking: er zijn bijgevolg min-
der werkenden zodat er minder bijdragen worden geleverd voor de financiering van
de sociale zekerheid. Tot slot drukken de stijgende kosten van de gezondheidszorg,
onder invloed van het toenemend aantal zieken, sterk op de financieringmogelijkhe-
den van een socialebeschermingssysteem (Joint United Nations Programme on HIV/Aids,
p. 7, 2003; Joint United Nations Programme on HIV/Aids, pp. 93-95, 2004).

Behalve de druk van hiv/aids en de groeiende bevolking op de bestaande sociale
zekerheid, heeft ook migratie een belangrijke invloed op sociale bescherming. Inter-
ne en externe migratie kan leiden tot het verbrokkelen van de sociale netwerken en
de bijbehorende informele sociale bescherming (Calvert en Calvert, pp. 112-114,
2001). Onderzoek van de VN (United Nations Economic Commission for Africa, p.
13, 2002) toont bovendien aan dat internationale migratie in veel gevallen gepaard
gaat met een zogenaamde brain drain. De meest getalenteerde mensen trekken
weg uit hun land, waardoor ze niet langer een (financiele én intellectuele) bijdrage
kunnen leveren aan de ontwikkeling van de nationale welvaart. Een bijkomende uit-
daging voor de sociale bescherming wordt gecreëerd door processen van interne

(5) Verder worden volgens Sen (pp. 70-72, 1999) noden bepaald door de maatschappelijke context
waarin men zich bevindt: omgevingsfactoren (bijvoorbeeld waarden en normen) beïnvloeden wat
door de bevolking wordt gepercipieerd als zijnde een nood.
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migratie, die zich meestal uiten in de vorm van plattelandsvlucht. De slechte leef-,
woon- en werkomstandigheden op het platteland zorgen ervoor dat een aanzienlijk
deel van de rurale bevolking zijn heil gaat zoeken in de stedelijke gebieden. De
meeste steden kunnen deze snelle stijging van het bewonersaantal echter niet ver-
werken, waardoor er nieuwe problemen, zoals werkloosheid en armoede, ontstaan
(Calvert en Calvert, pp. 40-43, 2001). De nood aan sociale bescherming wordt
immers ook beïnvloed door de omgeving waarin men zich bevindt (Sen, pp. 70-72,
1999): de bevolking in de stedelijke gebieden heeft andere noden en behoeften dan
de plattelandsbevolking. Deze verschillen leggen een bijkomende druk op de te ont-
wikkelen sociale bescherming. Evenwel kunnen de slechte levensomstandigheden
een hefboom zijn voor het ontwikkelen van de sociale bescherming door de over-
heid. De westerse welvaartsstaten maakten op het einde van de 19e eeuw een soort-
gelijk proces mee. Onder invloed van grootschalige urbanisering ontstonden een
aantal nieuwe problemen, die in hoofdzaak terug te brengen waren op het gebrek
aan tewerkstelling en het wegvallen van de traditionele sociale bescherming van de
familie. Dit was de aanzet voor het zoeken naar oplossingen voor de slechte leef- en
werkomstandigheden van de bevolking, die resulteerde in de ontwikkeling van de
welvaartsstaat met een sterk uitgebouwd systeem van overheidsgebonden sociale
bescherming (Collier en Messick, pp. 1303-1305, 1975).

1.2.2. Informele economie
Informele tewerkstelling is, naast de demografische toestand, een van de belangrijk-
ste uitdagingen én beperkingen voor de ontwikkeling van socialebeschermingsme-
chanismen in ontwikkelingslanden. Informele tewerkstelling heeft vele gezichten,
gaande van zelfstandige straatventers tot thuiswerkende handarbeiders in loon-
dienst. Deze vorm van tewerkstelling komt vaak voor in ontwikkelingslanden: vol-
gens de IAO (International Labour Office, pp. 19-25, 2002) is in Sub-Saharisch Afrika
meer dan 70 procent van de werkende bevolking actief in de informele sector en
draagt deze sector maar liefst 40 procent bij aan het Bruto Nationaal Product (bnp).

Door het gebrek aan regulering in de informele sector vallen de werkers buiten de
gewone sociale zekerheid (International Labour Office, pp. 7-13, 2002; Maes, pp.
40-41, 2003). Ze betalen immers geen socialezekerheidsbijdragen of belastingen op
hun inkomsten, waardoor ze geen toegang hebben tot de formele sociale zekerheid
en er belangrijke middelen voor de financiering van de formele sociale zekerheid
verloren gaan. Een andere uitdaging voor de uitbouw van de sociale zekerheid voor
informele werkers heeft betrekking op de aard van de tewerkstelling. Gruat (pp.
411-412, 1990) en Maes (pp. 42-45, 2003) stellen dat informele tewerkstelling
meestal tijdelijk en onregelmatig is en in veel gevallen wordt uitgeoefend in afgele-
gen en moeilijk bereikbare gebieden. Daardoor is het moeilijk om inzicht te krijgen
in de arbeidssituatie en de daarbij behorende noden en wensen van de informele
werkers. Bovendien zijn de lonen en vergoedingen die in deze sector worden uitbe-
taald meestal laag en onregelmatig, waardoor ze slechts een zeer kleine, en boven-
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dien onregelmatige, bijdrage zouden kunnen leveren aan de financiering van de
sociale zekerheid. Het is bijgevolg erg moeilijk om een systeem van sociale zeker-
heid te organiseren voor informele werkers.

Bovendien ondergraaft informele tewerkstelling de bestaande informele socialebe-
schermingsmechanismen. Bijna 80 procent van de Afrikaanse vrouwen op actieve
leeftijd is tewerkgesteld in de informele sector (International Labour Office, p. 19,
2002). Het verrichten van zulke arbeid zorgt ervoor dat ze hun traditionele rol als
spil van de informele sociale bescherming (hoofdzakelijk in de vorm van zorg voor
kinderen en ouderen) niet langer volledig kunnen vervullen.

1.2.3. Intern politiek klimaat
Tot slot speelt het ruimere politiek klimaat van een land een belangrijke rol in de
mogelijkheden voor de uitbouw en organisatie van formele sociale zekerheid. Vol-
gens Jackson (1996) kan het politieke karakter van verschillende Afrikaanse ontwik-
kelingslanden worden gecatalogeerd als zijnde “quasi-staten” (6) en in sommige
gevallen zelfs “falende staten”, waar de overheid zijn verantwoordelijkheid tegen-
over de bevolking niet kan of wil opnemen.

De belangrijkste reden hiervoor ligt volgens Jackson (pp. 86-105, 1996) bij het vroege-
re koloniale bewind en de periode van dekolonisering die hierop volgde. Met het oog
op de dekolonisering werden na de Tweede Wereldoorlog in sneltempo instituties
ingericht door de koloniale machthebbers, die het bestuur van de kolonies zouden
moeten dragen na hun onafhankelijkheid. Dit gebeurde echter zeer onzorgvuldig, en
de koloniale machthebbers hielden er geen rekening mee dat degelijk personeel nood-
zakelijk was voor de werking van de instituties én de goede afloop van de dekolonise-
ring. Na hun onafhankelijkheid werden de meeste kolonies dan ook quasi onmiddellijk
geconfronteerd met de zwakheden van hun bestuur: revolutionaire opstanden wier-
pen de bestaande instituties omver en installeerden nieuwe, vaak ondemocratische
regimes. Vandaag wordt de bevolking in een aantal van deze ex-kolonies nog steeds
geconfronteerd met de naweeën hiervan, in de vorm van ondemocratisch bestuur,
politiek mismanagement, gebrek aan transparantie, machtscentralisatie, geweld en cor-
ruptie (7). Dit gebrek aan good governance hypothekeert bovendien de mogelijkhe-
den voor de uitbouw van sociale voorzieningen, terwijl de politieke omstandigheden
(oorlog, politieke onrust) vaak net gepaard gaan met een grote nood aan bepaalde
socialebeschermingsmechanismen (Bevan, pp. 232-233, 2004).

(6) Jackson (pp. 21-31, 1996) omschrijft “quasi-staten” als staten die sterk steunen op internationale
ontwikkelingssteun, met een vorm van soevereiniteit die quasi volledig tot stand gebracht is door
toedoen van buitenaf (bijvoorbeeld door de vroegere koloniale machthebbers); deze staten kenmer-
ken zich door hun politiek instabiel karakter. 
(7) Het interne politieke klimaat kan worden gemeten aan de hand van een set van indicatoren, ont-
wikkeld door Kaufmann, Kraay en Mastruzzi (pp. 90-107, 2006). Uit peilingen van 2005 blijkt dat
meer dan de helft van de landen in Sub-Saharisch Afrika slecht scoort inzake politieke stabiliteit en de
afwezigheid van geweld, wat aansluit bij Jacksons bevindingen (1996).
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Uiteraard worden niet alle Afrikaanse ontwikkelingslanden geconfronteerd met poli-
tieke instabiliteit en onrust. Onder andere Zuid-Afrika en Botswana worden geken-
merkt door een betere politieke situatie dan andere Afrikaanse landen. Deze twee
landen worden dan ook niet toevallig aangeduid als de – politieke en economische
– succesverhalen van Sub-Saharisch Afrika.

2. VANUIT EEN WESTERS PERSPECTIEF: SOCIALE ZEKERHEID IN SUB-SAHARISCH
AFRIKA

De hiervoor geschetste sociaaleconomische en politieke kenmerken van Afrikaanse
samenlevingen maken dat er nood is aan goed georganiseerde sociale voorzienin-
gen, die de nodige bescherming kunnen leveren aan de bevolking. In de eerste
plaats wordt de organisatie van de sociale bescherming benaderd vanuit een westers
perspectief, namelijk vanuit de door de overheid georganiseerde socialezekerheids-
voorzieningen.

Zoals verder zal blijken, is sociale zekerheid geen onbekende in de meeste Afrikaan-
se ontwikkelingslanden (8). Er zijn echter belangrijke problemen met de financie-
ring en de organisatie, waardoor de bescherming die door deze voorzieningen zou
moeten worden geleverd, sterk beperkt wordt. Deze problemen zijn grotendeels
verklaarbaar door de westerse opvatting van sociale zekerheid enerzijds, en de inter-
ne problemen waarmee Afrikaanse ontwikkelingslanden worden geconfronteerd
anderzijds (cf. supra).

2.1. FORMELE SOCIALEZEKERHEIDSVOORZIENINGEN IN SUB-SAHARISCH AFRIKA
Formele socialezekerheidsvoorzieningen in Sub-Saharisch Afrika vinden in veel
gevallen hun wortels in het koloniale verleden van deze regio. Tot op vandaag kun-
nen sporen worden gevonden van de veelal Franse en Britse bewindvoerders die de
basis hebben gelegd voor de formele sociale zekerheid. Dit verklaart ook het wester-
se karakter van deze voorzieningen, die onder meer gebaseerd zijn op het sociale-
verzekeringsprincipe en een belangrijke rol aan de overheid toeschrijven als organi-
sator van de voorzieningen (cf. infra).

De organisatie van de formele sociale zekerheid in Sub-Saharisch Afrika kan op ver-
schillende manieren worden benaderd. Ten eerste wordt het financiële gewicht van
de voorzieningen in het geheel van de economische activiteiten belicht: het aandeel
van de publieke socialezekerheidsuitgaven in het bnp van een land is immers een
goede maatstaf voor de ontwikkeling van de sociale zekerheid. Uit gegevens van de
Cost of Social Security Database van de IAO (International Labour Organization
Social Security Department, 1997) blijkt dat in de geanalyseerde Afrikaanse landen

(8) Uiteraard gaat het hier om een veralgemening: wegens regionale, sociaaleconomische en culture-
le diversiteit bestaat ‘het’ Afrikaanse sociale beschermingssysteem immers niet.
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gemiddeld minder dan 1 procent van het bnp wordt uitgegeven aan socialezeker-
heidsvoorzieningen (9). Het beperkte aandeel van de uitgaven voor sociale zeker-
heid in het bnp is een eerste indicatie van het premature karakter van de formele
sociale zekerheid in Sub-Saharisch Afrika.

Ten tweede kan de organisatie van de sociale zekerheid worden benaderd vanuit de
risico’s die erdoor worden beschermd. Formele sociale zekerheid levert hoofdzake-
lijk bescherming wanneer iemand wordt geconfronteerd met het wegvallen van zijn
of haar inkomen. Aangezien het verwerven van inkomsten meestal gekoppeld is aan
tewerkstelling, bieden formele socialezekerheidsvoorzieningen hoofdzakelijk
bescherming tegen arbeidsgerelateerde risico’s, zoals werkloosheid en arbeidsonge-
schiktheid door onder andere ziekte, invaliditeit en ouderdom (zie tabel 1).

TABEL 1: RISICO’S BESCHERMD DOOR FORMELE SOCIALEZEKERHEIDSVOORZIENINGEN

Bron: International Labour Office, 1952.

Tot slot wordt de formele sociale zekerheid gekenmerkt door de manier waarop ze
georganiseerd is (Bonnet, pp. 12-14, 26.05.2003; van Ginneken, pp. 279-281, 2003;
Social Security Administration, pp. 1-4, 2005; Töstensen, pp. 5-7, 2004). Analyses op
basis van gegevens van de ISSA (Social Security Administration, 2005) tonen aan dat
formele socialezekerheidsvoorzieningen meestal de vorm aannemen van een sociale
verzekering of sociale bijstand. In beide gevallen is de overheid de belangrijkste ini-
tiatiefnemer, maar er zijn belangrijke verschillen met betrekking tot de financiering,
de beschermde doelgroep en de beschermde risico’s. Sociale verzekering wordt
gefinancierd door middel van werkgevers- en werknemersbijdragen en beschermt
de actieve bevolking tegen arbeidsgerelateerde risico’s door middel van inkomens-
gekoppelde uitkeringen. Sociale bijstand daarentegen wordt gefinancierd vanuit
algemene belastingen en is meestal expliciet gericht op de bescherming van de arm-
ste en meest behoeftige groepen van de bevolking. Hiervoor worden zowel

(9) Deze analyse is gebaseerd op gegevens van 16 Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, Burundi,
Congo, Equatoriaal Guinee, Ethiopië, Ghana, Kameroen, Kenia, Mali, Mauritius, Mozambique, Rwan-
da, Senegal, Soedan en Togo. Enkel landen met twee of meer observaties met betrekking tot de socia-
lezekerheidsuitgaven tussen 1990 en 1996 werden opgenomen in de analyse.
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Risico Voorziening 
Ouderdom Pensioenen 
Invaliditeit Invaliditeitsuitkeringen 
Verweduwing Overlevingspensioenen 
Moederschap Moederschapsuitkeringen 
Werkloosheid Werkloosheidsuitkeringen 
Familiale zorg Kinderbijslag e.d. 
Arbeidsongevallen Arbeidsongevallenuitkeringen / Medische zorg 
Ziekte Ziekte-uitkeringen / Medische zorg 
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monetaire (uitkeringen) als niet-monetaire (bijvoorbeeld goederen, huisvesting, voe-
ding) vormen van bijstand aangewend. Andere, minder vaak voorkomende organisa-
tievormen zijn door de overheid verplichte private verzekeringen, nationale spaar-
fondsen en door de overheid verplichte beroepsgerelateerde verzekeringen.

2.2. ENKEL VOOR DE HAPPY FEW? DE PERFORMANTIE VAN DE FORMELE SOCIALE
ZEKERHEID
De vaststelling dat formele socialezekerheidsvoorzieningen niet onbestaande zijn in Afri-
kaanse ontwikkelingslanden, zegt echter niets over de performantie ervan. Zijn de voor-
zieningen voldoende uitgebouwd? Slagen ze erin de doelstellingen van inkomensbescher-
ming en welvaartscreatie te realiseren? Een aantal valkuilen beperkt de effectiviteit en de
efficiëntie van de formele sociale zekerheid in Afrikaanse ontwikkelingslanden.

In de eerste plaats is het slagen van de sociale zekerheid afhankelijk van haar reik-
wijdte. De uitgebouwde voorzieningen moeten (van Ginneken, pp. 40-41, 2007):
� tegen een zo groot mogelijk aantal sociale risico’s beschermen; 
� een zo groot mogelijk deel van de bevolking bereiken; 
� een zo optimaal mogelijk niveau van sociale bescherming bieden.

Wat de beschermde risico’s betreft, blijkt dat de meerderheid van de hier bestudeer-
de Afrikaanse landen socialezekerheidsvoorzieningen heeft ingericht voor minstens
zes van de acht onderscheiden sociale risico’s.
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FIGUUR 1: VERDELING VAN 39 AFRIKAANSE LANDEN NAAR HET AANTAL RISICO’S GEDEKT DOOR
DE FORMELE SOCIALE ZEKERHEID (2005) (10)

Bron: Social Security Administration, pp. 25-179, 2005 (eigen bewerking)

Met betrekking tot de aard van de beschermde risico’s blijkt dat werkloosheid het
minst goed beschermd is. Slechts vijf van de 39 onderzochte landen biedt een of
andere vorm van werkloosheidsbescherming aan (zie tabel 2). Bovendien blijkt deze
bescherming vaak ontoereikend te zijn en slechts toegankelijk voor een beperkte
groep van werknemers. In Zuid-Afrika bijvoorbeeld, waar een door de overheid
georganiseerde werkloosheidbescherming bestaat, bedraagt de uitkering slechts 45
procent van het loon (International Labour Office, pp. 52-53, 2001).

(10) Deze analyse is gebaseerd op gegevens van de ISSA (Social Security Administration, 2005) en
heeft betrekking op 39 landen in Sub-Saharisch Afrika: Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cen-
traal Afrikaanse Republiek, Congo, Democratische Republiek Conho, Equitoriaal Guinea, Ethiopië,
Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Ivoorkust, Kaap Verdië, Kameroen, Kenia, Liberia, Madagaskar,
Malawi, Mali, Mauritanië, Mauritius, Niger, Nigeria, Oeganda, Rwanda, Sao Tomé en Principe, Sene-
gal, Seychellen, Sierra Leone, Soedan, Swaziland, Tanzania, Togo, Tsjaad, Zambia, Zimbabwe, Zuid-
Afrika. Wegens gebrek aan relevante informatie werden Angola, Comoros, Djibouti, Eritrea, Guinee-
Bissau, Lesotho, Mozambique, Namibië en Somalië niet opgenomen.
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TABEL 2: VERDELING VAN 39 AFRIKAANSE LANDEN MET FORMELE SOCIALE VOORZIENINGEN
NAAR HET GEDEKTE SOCIAAL RISICO, AANTALLEN EN PERCENTAGES (2005)

Bron: Social Security Administration, pp. 25-179, 2005 (eigen bewerking).

Naast het aantal beschermde risico’s is de reikwijdte van de sociale zekerheid afhan-
kelijk van het aandeel van de bevolking dat kan terugvallen op de voorzieningen.
Volgens van Ginneken (pp. 290-291, 2003; pp. 39-40, 2007) heeft gemiddeld slechts
vijf à tien procent van de Afrikaanse bevolking toegang tot de formele sociale zeker-
heid. De belangrijkste reden hiervoor is de definitie van tewerkstelling, die de toe-
gang tot de formele voorzieningen bepaalt. Meestal hebben enkel personen tewerk-
gesteld in de formele sector (para-publieke en publieke sector; moderne economi-
sche en industriële sectoren) toegang tot formele socialezekerheidsvoorzieningen.
Een groot deel van de Afrikaanse bevolking, dat tewerkgesteld is in de informele
economie en de agrarische sector, blijft bijgevolg in de kou staan (Guhan, pp. 36-37,
1994) (11).

Tot slot heeft de reikwijdte betrekking op de hoogte van de uitkeringen en de mate
waarin ze erin slagen het inkomensverlies op te vangen. Volgens Bailey (pp. 11-12,
2004) zijn de uitkeringen in Sub-Saharisch Afrika vaak laag, waardoor ze onvoldoen-
de inkomensbescherming bieden wanneer men wordt geconfronteerd met een soci-
aal risico. Deze stelling wordt bevestigd door het voorgaande voorbeeld van de
Zuid-Afrikaanse werkloosheidsuitkering, die slechts 45 procent van het verloren
inkomen dekt.

In de tweede plaats tasten financieringsproblemen vaak de performantie van de
sociale zekerheid aan. Het gebrek aan een fiscale traditie is een van de oorzaken van
de vaststelling dat in de meeste Afrikaanse landen vaak geen of te lage belastingen
worden betaald. Werkgevers en werknemers ontduiken – vaak straffeloos – hun ver-
antwoordelijkheid tot het betalen van de nodige socialezekerheidsbijdragen, waar-
door belangrijke inkomsten worden mislopen voor de financiering van de sociale

(11) In Sub-Saharisch Afrika is het grootste deel van de bevolking tewerkgesteld in deze twee secto-
ren: zo’n 72 procent van de niet-agrarische tewerkstelling is informele tewerkstelling en gemiddeld
een op zes van alle werkenden doet dat in de landbouw (International Labour Office, pp. 17-22,
2002; International Labour Office, p. 133, 2005).

134

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 1e TRIMESTER 2010

 N % 
Ouderdom 38 97 
Invaliditeit 38 97 
Verweduwing 38 97 
Moederschap 31 80 
Werkloosheid 5 13 
Familiale zorg 23 59 
Arbeidsongevallen 39 100 
Ziekte 24 62 
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voorzieningen. Dit wordt ondersteund door de vaststelling dat de uitgaven voor de
formele sociale zekerheid gemiddeld minder dan 1 procent van het bnp bedragen
(cf. supra). Wanneer de overheid er toch in slaagt de nodige bijdragen te innen,
worden deze op hun beurt geconfronteerd met verschillende beleidsdomeinen die
hun deel opeisen van de overheidsbegroting. Immers niet enkel de sociale zeker-
heid, maar ook onder andere gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur moeten
worden gefinancierd van hetzelfde, vaak beperkte budget. Tot slot zijn de beschik-
bare financiële middelen vaak het voorwerp van misbruik en corruptie: belasting-
inkomsten die worden gebruikt om de macht te handhaven, in de plaats van om het
welzijn van de bevolking te dienen, zijn geen onbestaand fenomeen (Gruat, pp. 409-
412, 1990; Guhan, p. 37, 1994; Töstensen, pp. 5-7, 2004; United Nations Develop-
ment Programme, pp. 165-167, 2005).

Ten derde wordt de formele sociale zekerheid geconfronteerd met een aantal admi-
nistratieve beperkingen. De administratie weegt in de eerste plaats zwaar op het
beschikbare budget: een analyse van IAO-gegevens (12) wijst uit dat gemiddeld zo’n
35 procent van het socialezekerheidsbudget wordt besteed aan operationele kosten
(International Labour Office Social Security Department, 1997). Verder wordt de
performantie van de sociale zekerheid beperkt door het beschikbare personeel. Afri-
kaanse administraties krijgen vaak te kampen met onderbemanning, waardoor de
mogelijkheid tot het verzamelen en controleren van de socialezekerheidsgegevens
beperkt is. Dit is niet zozeer te wijten aan het feit dat er te weinig arbeidskrachten
zijn, want onder invloed van de bevolkingsgroei neemt het aantal arbeidskrachten
toe, maar wel aan het feit dat het vaak moeilijk is om voldoende geschoold perso-
neel te vinden voor de bemanning van de socialezekerheidsdiensten (Bailey, pp.
281-282, 2004; Beattie, pp. 135-139, 2000; Gruat, pp. 418-421, 1990).

2.3. HET WESTERS WELVAARTSSTAATMODEL ALS INSPIRATIE VOOR AFRIKAANSE
SOCIALE BESCHERMING?
De formele socialezekerheidsvoorzieningen in Sub-Saharisch Afrika worden, zoals
reeds aangetoond, geconfronteerd met een aantal beperkingen, die de performatie
ervan bedreigen. Deze beperkingen worden gedeeltelijk veroorzaakt door het eigen
karakter van de Afrikaanse ontwikkelingslanden, dat niet strookt met het westerse
karakter van de formele sociale zekerheid. Aangezien een formele traditie inzake
sociale zekerheid ontbreekt in Sub-Saharisch Afrika, worden westerse modellen van
sociale bescherming vaak naar voren geschoven als inspiratiebron en leidraad voor
de ontwikkeling van een eigen systeem van formele sociale bescherming (Gough,
2000; Gough en Wood, 2004). Verder vinden de Afrikaanse socialezekerheids-

(12) Deze analyse is gebaseerd op 13 landen van Sub-Saharisch Afrika, namelijk  Benin, Burkina Faso,
Congo, Equatoriaal Guinee, Ethiopië, Ghana, Kameroen, Mauritius, Mozambique, Rwanda, Senegal,
Soedan, Togo. Enkel landen met meer dan twee observaties tussen 1990 en 1996 werden opgeno-
men in de analyse. De brongegevens zijn afkomstig uit de Cost of Social Security Database van de
IAO (International Labour Office Social Security Department, 1997).
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voorzieningen hun wortels in de vroegere koloniale periode, tijdens dewelke de
koloniale machthebber sociale zekerheid ging inrichten voor de eigen bevolking die
zich in de kolonie had gevestigd, en voor de lokale bevolking (cf. supra).

De Europese welvaartsstaat, die ontstond in het zog van een aantal maatschappelijke
veranderingen op het einde van de 19e eeuw, vormt hiervoor het ideaaltypische
referentiepunt. Zoals bekend werd dit welvaartsstaatmodel theoretisch verder uitge-
werkt tot de notie ‘welvaartsregime’ door Esping-Andersen (pp. 26-29, 1990). Vol-
gens Esping-Andersen is welvaart – wat nauw verbonden is met sociale bescherming
– het resultaat van het samenspel tussen verschillende actoren, namelijk de staat, de
markt en de familie (de welvaartsmix). Afhankelijk van de manier waarop de wel-
vaartsstaat georganiseerd is, zullen andere actoren de bovenhand hebben en optre-
den als belangrijkste welvaartsproducent. Wanneer de staat een centrale rol wordt
toegeschreven, wordt deze beschouwd als de actor die door het nemen van allerlei
maatregelen en het inrichten van sociale voorzieningen kan zorgen voor een gega-
randeerd welvaartsniveau. Verder heeft de overheid belangrijke middelen in handen
om te streven naar solidariteit en een herverdeling van de welvaart. In het tweede
geval wordt de markt beschouwd als de belangrijkste welvaartsproducent. Deze
liberale houding gaat ervan uit dat de vrije marktwerking zorgt voor een optimale
verdeling van de welvaart: in het begin zal de economische welvaart enkel ten
goede komen van de rijkste lagen van de bevolking, maar geleidelijk aan zal deze
doorsijpelen naar de rest en alzo de algemene welvaart verbeteren. In het derde
geval wordt de familie beschouwd als de belangrijkste actor. De familie is immers de
eerste – en de oudste – bron van bescherming van de welvaart, voordat de overheid
deze taak op zich nam. De familieband staat traditioneel voor sterke gevoelens van
verantwoordelijkheid ten opzichte van elkaar en bovendien heeft de familie een dui-
delijk zicht op wie de grootste behoeften heeft en op welke manier deze moeten
worden aangepakt.

De vraag is echter of het westers welvaartsstaatmodel zonder meer kan worden
overgedragen naar ontwikkelingssamenlevingen, die sterke sociaaleconomische en
politieke verschillen vertonen met de westerse welvaartsstaten. Gough (pp. 9-14,
2000) signaleerde een aantal factoren, die ervoor zorgen dat de implementatie van
het westers welvaartsstaatmodel in een ontwikkelingssamenleving niet zonder
obstakels is. Ten eerste zijn er belangrijke verschillen met betrekking tot de ultieme
doelstellingen van het sociaal vangnet. Terwijl in westerse welvaartsstaten de
nadruk ligt op inkomensbescherming, is er in ontwikkelingslanden meer nood aan
inkomenscreatie. Om dit te bereiken moeten overheden zich in de eerste plaats
richten op de uitbouw van de primaire sociale bescherming, zoals onderwijs,
gezondheidszorg en voldoende tewerkstellingsmogelijkheden. Deze voorzieningen
moeten de bevolking de mogelijkheid geven een eigen inkomen te verwerven, voor-
aleer men inspanningen gaat doen om dit inkomen te beschermen. Ten tweede zijn
er belangrijke verschillen in de welvaartsmix, die aan de basis ligt van het westerse
model (overheid – markt – familie). Deze komt immers niet echt overeen met de
mix van welvaartsproducerende actoren die in ontwikkelingslanden actief zijn. De
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bijdrage van de overheid en de markt aan het creëren van sociale bescherming is
beperkt en bovendien zijn er nog andere actoren werkzaam op het domein van
sociale bescherming, zoals internationale organisaties en lokale en internationale
ngo’s. Ook informele sociale bescherming speelt een veel belangrijkere rol in ont-
wikkelingslanden dan in westerse welvaartsstaten. Een derde verschil tussen ont-
wikkelingssamenlevingen en westerse welvaartsstaten ligt in de politieke assump-
ties die aan de basis liggen van het model. De westerse welvaartsstaat gaat uit van
een democratische overheid met eerbied voor mensenrechten: twee elementen die
niet altijd aanwezig of ontwikkeld zijn in ontwikkelingslanden (cf. supra). Boven-
dien is het westerse model van sociale bescherming gebaseerd op tewerkstelling op
de formele arbeidsmarkt, iets wat – zoals hiervoor aangetoond – in veel ontwikke-
lingslanden weinig voorkomt. Een laatste beperking voor het overdragen van het
westerse welvaartsstaatmodel naar ontwikkelingslanden, ligt volgens Gough in de
verschillende invulling van de “familie”, één van de hoekstenen van de sociale
bescherming. westerse welvaartsstaten concipiëren de familie idealiter als bestaan-
de uit twee partners en hun inwonende kinderen (het kerngezin) en stemmen hun
socialezekerheidsvoorzieningen hierop af. Deze familiesamenstelling is echter quasi
onbestaande in ontwikkelingssamenlevingen, waar verschillende gezinsvormen
voorkomen, bijvoorbeeld een familie die bestaat uit verschillende, bij elkaar wonen-
de generaties (de uitgebreide familie), of een familie die bestaat uit één man met
meerdere vrouwen, en meerdere kinderen bij die verschillende vrouwen (polygame
gemeenschappen). Een doelmatig socialebeschermingssysteem moet rekening hou-
den met de verschillende gezinssamenstellingen en zijn sociale voorzieningen hier-
op afstemmen.

Al deze factoren zorgen ervoor dat het westerse welvaartsstaatmodel niet zomaar
kan worden overgenomen voor de organisatie van het sociaal beleid in de ontwikke-
lingslanden. Dit verklaart bovendien waarom de westers geïnspireerde formele
socialezekerheidsvoorzieningen slechts beperkte successen kennen. Er is bijgevolg
nood aan alternatieve vormen van sociale bescherming, die de westers geïnspireer-
de voorzieningen aanvullen waar nodig en een groter deel van de bevolking
beschermen dan de formele sociale zekerheid.

3. OP ZOEK NAAR ALTERNATIEVE VORMEN VAN SOCIALE BESCHERMING

Uit de voorgaande analyses blijkt dat de formele sociale zekerheid in Sub-Saharisch
Afrika eerder prematuur ontwikkeld is, waardoor ze – in tegenstelling tot in het
Westen – niet toekomt aan de doelen van sociale bescherming en sociale inclusie.
Deze onderontwikkeldheid is te verklaren door de westers geïnspireerde invulling
van formele sociale zekerheid, die niet aangepast is aan de sociaaleconomische en
politieke karakteristieken van Afrikaanse ontwikkelingslanden.

Wanneer men de geijkte paden verlaat en op zoek gaat naar alternatieve vormen van
sociale bescherming, blijken er in Afrikaanse samenlevingen een aantal mechanis-
men werkzaam te zijn die kunnen worden beschouwd als zijnde functionele equiva-
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lenten van de formele sociale zekerheid. Deze mechanismen hanteren meestal een
ruimere opvatting van sociale bescherming dan de formele sociale zekerheid. Ter-
wijl formele socialezekerheidsvoorzieningen onder meer gericht zijn op inkomens-
bescherming bij het optreden van een sociaal risico (protection), zullen de alterna-
tieve mechanismen eerder gericht zijn op het voorkomen van armoede en het creë-
ren van een degelijke levensstandaard (promotion) (Drèze en Sen, pp. 3-5, 1991).
Aangezien verschillende mechanismen (bvb. economische groei, politieke stabili-
teit) de levensstandaard en de welvaart beïnvloeden, worden enkel deze met een
“sociaal” karakter aangeduid als zijnde functionele equivalenten van de sociale
zekerheid. Het gaat dus om mechanismen die rechtstreeks inwerken op het voorko-
men van armoede en het verbeteren van de levensstandaard én die bovendien een
herverdelend karakter hebben.

Deze functionele benadering van sociale bescherming sluit beter aan bij de noden
van ontwikkelingslanden, aangezien die in de eerste plaats nood hebben aan de
opbouw van een degelijke levensstandaard voor de ganse bevolking in plaats van
aan het beschermen van een reeds goede levensstandaard. Een noodzakelijke voor-
waarde voor de opbouw van een degelijke levensstandaard is de gegarandeerde leni-
ging van de basisnoden en -behoeften van de bevolking. Enkel in een stabiele omge-
ving waar mensen zich geen al te grote zorgen hoeven te maken over elementaire
zaken als voedsel, onderwijs of gezondheidszorg, kan een degelijke levensstandaard
worden opbouwd. In 2000 werd de bescherming van deze basisnoden door de VN
geëxpliciteerd in de Millennium Development Goals (MDG’s) (United Nations Mil-
lenium Project, pp. 1-2, 2005). Via deze doelstellingen engageren de leden van de
VN zich om hun krachten te verenigen met het oog op het halveren van de wereld-
wijde armoede tegen 2015. Een aantal van deze doelstellingen draagt rechtstreeks
bij tot de primaire sociale bescherming van de bevolking, namelijk het verbeteren
van de voedselzekerheid (doelstelling 1), het inrichten van algemeen basisonderwijs
(doelstelling 2) en het verbeteren van de gezondheidstoestand van de bevolking
(doelstellingen 4, 5 en 6). Voor de westerse landen betekenen deze doelstellingen
hoofdzakelijk een groter financieel engagement ten opzichte van ontwikkelingslan-
den met het oog op de uitbouw van de nodige voorzieningen. De ontwikkelingslan-
den zelf gaan niet enkel een financieel engagement aan, maar moeten ook hun
beleidsoriëntaties bijsturen met het oog op het lenigen van de aangeduide basisno-
den. Hiervoor kunnen ze echter rekenen op de – technische en financiële – steun
van andere actoren, waaronder internationale organisaties, zoals de Wereldbank, de
VN en de IAO; andere landen via multilaterale en bilaterale samenwerkingsverban-
den, evenals internationale en lokale ngo’s.

In de volgende paragrafen wordt dieper ingegaan op de functionele equivalenten; er
wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds programma’s die sociale goederen
en diensten aanbieden, en anderzijds vormen van informele sociale bescherming.
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3.1. SOCIALE GOEDEREN EN DIENSTEN
In de eerste plaats hebben de overheden zelf belangrijke middelen in handen om
alternatieve vormen van sociale bescherming te organiseren, die afwijken van de tra-
ditionele, westers geïnspireerde socialezekerheidsvoorzieningen. Zulke voorzienin-
gen zijn, in tegenstelling tot de sociale zekerheid, niet gericht op het beschermen
van het inkomen, maar wel op het creëren van een inkomen en een degelijke
levensstandaard (cf. supra). Deze maatregelen hebben betrekking op een wijd spec-
trum van socialebeschermingsinitiatieven gericht op het leningen van basisnoden en
-behoeften van de bevolking, gaande van het creëren van tewerkstellingsmogelijkhe-
den tot het inrichten van goedkope dienstverlening, zoals basisonderwijs en gezond-
heidszorg (zie tabel 3).

TABEL 3: VOORBEELDEN VAN DE ONDERSCHEIDEN PROGRAMMA’S

Bron: Smith en Subbarao, 2003 (eigen bewerking).

De resultaten van deze programma’s beïnvloeden en versterken elkaar in grote
mate. Bijvoorbeeld tewerkstellingsprogramma’s dragen bij tot meer inkomenszeker-
heid, waardoor men meer middelen heeft om voedsel te kopen (voedselzekerheid),
om doktersbezoeken en medicijnen te betalen (gezondheid) en om inschrijvingsgel-
den te betalen en schoolgerief aan te schaffen (onderwijs). De resultaten van deze
socialebeschermingsprogramma’s zijn dus niet beperkt tot hun expliciete werkter-
rein, maar dragen bij tot een meer geïntegreerde sociale ontwikkeling van de
gemeenschap.

De programma’s die worden ingericht met het oog op het verstrekken van bepaalde
sociale diensten en goederen, zijn meestal niet het werk van enkel de overheid.
Vaak worden andere actoren aangesproken, met oog op het bundelen van onder
meer financiële middelen en technische expertise. Deze partnerschappen tussen de
overheid enerzijds en andere landen, multinationale organisaties en ngo’s ander-
zijds, zorgen voor een betere onderbouwing van het programma en vergroten de
slaagkansen ervan. Een voorbeeld van zulk succesvol samenwerkingsverband kan
worden gevonden in het Zambiaanse Kalomo District Pilot Cash Transfer Scheme:
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Objectief Programma 
Tewerkstelling Publieke tewerkstellingsprogramma's 
 Landbouwondersteuning 
Voedselzekerheid Gratis voedselbedeling 
 Voedsel-voor-werk 
 Voedsel-voor-opleiding 
Gezondheid Gratis gezondheidszorg 
Onderwijs Gratis basisonderwijs 
 Voedsel-voor-opleiding 
 Geld-voor-opleiding 
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een programma gericht op kleinschalige financiële bijstand voor de allerarmste
delen van de bevolking, ingericht door de Zambiaanse overheid (het Ministerie van
gemeenschapsontwikkeling en sociale dienstverlening), lokale gemeenschapsorga-
nisaties (13) en de Duitse Technische Coöperatie (GTZ). GTZ verstrekte de nodige
technische kennis, terwijl de gemeenschapsorganisaties zorgden voor de lokale
implementatie. De Zambiaanse overheid zorgde op zijn beurt voor de centrale coör-
dinatie en de financiering van het project (Schubert, 2005).

Behalve het betrekken van verschillende partners, is het belangrijk dat zulke pro-
gramma’s worden gekaderd in de ruimere ontwikkeling van het land. Dit gebeurt
door de opbouw van de sociale bescherming op te nemen in een nationaal ontwik-
kelingsplan (bijvoorbeeld Vision 2016 in Botswana) of in de nationale Poverty
Reduction Strategy (bijvoorbeeld de armoedereductiestrategie van Malawi, opge-
maakt in 2002 en herzien in 2006). Zulke holistische ontwikkelingsplannen zorgen
ervoor dat verschillende mechanismen, die zowel direct als indirect een invloed uit-
oefenen op sociale bescherming, worden gecombineerd en op elkaar afgestemd
met het oog op een zo efficiënt mogelijk ingrijpen tot het voorkomen van armoede
en ongelijkheid.

In de volgende paragrafen worden enkele bijkomende voorbeelden van program-
ma’s die sociale goederen en diensten aanbieden, toegelicht. Daarna wordt er die-
per ingegaan op de beperkingen van de verschillende projecten, die de nood aan
interactie met andere socialebeschermingsmechanismen verduidelijkt.

3.1.1. Enkele voorbeelden van programma’s
Tewerkstelling wordt vaak beschouwd als de sleutel tot sociale inclusie en bijgevolg
ook tot armoedereductie en het verbeteren van de levensstandaard van de bevol-
king. Om hierop in te spelen kunnen overheden verschillende arbeidsgerelateerde
programma’s opzetten. Grootschalige publieke tewerkstellingsprogramma’s leveren
een bijdrage aan het verbeteren van de individuele sociale bescherming door het
creëren van tewerkstelling én aan een ruimere gemeenschapsontwikkeling (bijvoor-
beeld door infrastructuurwerken). In de plaats van rechtstreekse tewerkstellings-
creatie kan de overheid ook opteren voor het stimuleren van de eigen productieve
capaciteiten van de bevolking. Hiervoor kunnen beroepsopleidingen en landbouw-
ondersteundende programma’s worden ingericht. Overheden kunnen het initiatief
nemen om hoogwaardige landbouwinputs (kunstmest en hogeopbrengstzaden) te
verdelen en om innovatieve en productieverhogende landbouwtechnieken aan te
leren om zo de opbrengst van de landbouwers te verhogen (bijvoorbeeld het Starter
Pack Initiative, Malawi, 1997) (Smith en Subbarao, pp. 21-23, 2003; United Nations
Millenium Project, pp. 65-72, 2005). Het slagen van zulke tewerkstellingsprogramma’s
is afhankelijk van een aantal voorwaarden. Zo moeten ze zorgvuldig worden gericht
op de allerarmste delen van de bevolking en moeten ze zodanig georganiseerd zijn

(13) In het kader van het project werden speciale gemeenschapscomités samengesteld, die in samen-
werking met andere lokale sociale organisaties, verantwoordelijk waren voor het selecteren van de
armste huishoudens (Schubert, pp. 10-11, 2005).
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dat enkel die doelgroep wordt betrokken. Om dit te bereiken moeten de lonen vol-
doende laag zijn, zodat meer gegoede groepen niet worden aangesproken door het
project, maar tegelijkertijd moeten ze toch voldoende hoog zijn om de initiële doel-
stellingen van armoedereductie niet te ondergraven. Verder moeten de program-
ma’s voldoende duurzame tewerkstelling creëren, om te voorkomen dat de doel-
groep terug in de armoede verzeilt na het aflopen van het programma (Commission
for Africa, pp. 209-210, pp. 242-245, 2005; Devereux, pp. 2-3, 2002; Morduch, pp.
201-202, 1999; Smith en Subbarao, pp. 19-20, 2003; World Bank African Region
Human Development Department, pp. 22-24, 2001).

Behalve tewerkstelling heeft ook onderwijs een belangrijke rol in het voorkomen
van armoede en ongelijkheid. Onderwijs bepaalt immers de latere tewerkstellings-
kansen van het individu en levert ook een bijdrage aan de ruimere gemeenschaps-
ontwikkeling. De opgebouwde kennis kan immers later worden aangewend voor
het uittekenen en uitvoeren van het beleid. Met het oog hierop kan de overheid gra-
tis of goedkoop basisonderwijs aanbieden, alsook financiële stimuli die het volgen
van onderwijs aantrekkelijk maken. Dit laatste is belangrijk voor het aantrekken van
arme kinderen: deze kinderen leveren vaak een bijdrage aan het huishoudinkomen,
die wegvalt wanneer de kinderen naar school gaan. Om dit inkomensverlies op te
vangen en om arme gezinnen te stimuleren hun kinderen naar school te sturen, kan
de overheid zogenaamde “geld-voor-opleiding”-programma’s inrichten, waarbij
gezinnen die aan bepaalde voorwaarden voldoen (meestal gezinnen met een erg
laag inkomen) een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer ze hun kinderen
naar school sturen. Voorwaarden voor het slagen van zulke onderwijsgerelateerde
projecten zijn uiteraard een goede organisatie van het onderwijssysteem, een hoge
kwaliteit van de opleiding en een efficiënte allocatie van de middelen in de richting
van de meest behoeftige gezinnen (Smith en Subbarao, pp. 20-23, 2003).

Tot slot kunnen investeringen in de publieke gezondheidszorg een belangrijke bij-
drage leveren aan de sociale bescherming van de bevolking. Het inrichten van uni-
verseel toegankelijke én bereikbare gezondheidszorgvoorzieningen levert een
belangrijke bijdrage aan de verbetering van de gezondheidssituatie van de bevolking
en draagt bovendien bij aan de individuele productieve mogelijkheden. Enkele
noodzakelijke voorwaarden voor het slagen van deze voorzieningen zijn het verbe-
teren van de fysieke bereikbaarheid ervan, bijvoorbeeld door het inrichten van loka-
le dispensaria; het verbeteren van de infrastructuur en het streven naar een kwali-
teitsvolle dienstverlening. Onderzoeken van de Wereldgezondheidsorganisatie wij-
zen echter uit dat de meest Afrikaanse overheden daar niet in slagen: het geschoold
personeel wordt vaak geconcentreerd in de grote stedelijke hospitalen, terwijl de
lokale primaire gezondheidsinstellingen vaak worden geconfronteerd met perso-
neelstekorten (Castro-Leal, Dayton, Demery en Mehra, pp. 67-68, 2000; World Bank,
pp. 141-148, 2006; United Nations Millennium Project, pp. 77-84, 2005).
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3.1.2. De tekortkomingen van publieke sociale dienstverlening
Ondanks de voordelen van publieke sociale dienstverlening, mogen de tekortkomin-
gen ervan niet uit het oog worden verloren. Deze tekortkomingen zijn zowel van
financiële als van organisatorische aard.

Ten eerste vraagt de inrichting van publieke diensten om de nodige financiële mid-
delen: er moet immers personeel worden aangeworven en de aangeboden diensten
en goederen moeten worden gefinancierd. In het licht van wat hiervoor werd
besproken, is het duidelijk dat dit voor de meeste ontwikkelingslanden niet zo evi-
dent is. Vaak slaagt de overheid er niet in de nodige financiële middelen te verzame-
len en wanneer dit wel het geval is, moeten de middelen worden verdeeld over ver-
schillende beleidsdomeinen (cf. supra). Ze kunnen bij dit alles echter worden bijge-
staan door andere landen en internationale organisaties, bijvoorbeeld in het licht
van ontwikkelingspartnerschappen onder invloed van de Millennium Development
Goals (MDG’s). Zoals reeds eerder werd gesteld, zijn de financiële problemen waar-
mee ontwikkelingslanden worden geconfronteerd eerder relatief. De aanwezigheid
van een groot arbeidspotentieel en de lage arbeidskosten zorgen ervoor dat de kos-
ten voor de uitbouw van arbeidsintensieve sociale voorzieningen gering zijn en in
verhouding zijn met de beperkte financiële middelen (Sen, pp. 46-49, 1999). Hier-
door kunnen zelfs ontwikkelingslanden met beperkte financiële middelen werken
aan de uitbouw van het aanbod van sociale diensten en goederen en zo streven naar
een betere leniging van de primaire behoeften van hun bevolking.

Ten tweede worden programma’s die sociale diensten en goederen aanleveren,
geconfronteerd met hun eigen problemen van bereik en reikwijdte. Het slagen van
zulke programma’s is immers afhankelijk van de selectie van de juiste doelgroep,
wat erg moeilijk blijkt te zijn. Bij tewerkstellingsprogramma’s is het moeilijk de juis-
te balans te vinden tussen enerzijds voldoende lage lonen, zodat enkel de armste
delen van de bevolking worden aangetrokken, en anderzijds voldoende hoge lonen,
om de doelstellingen van armoedereductie niet te ondergraven. Verder kan een
gebrek aan informatie over de allerarmste delen van de bevolking zorgen voor dis-
crepanties tussen de aangeboden diensten en de noden van deze bevolkingsgroepen
(asymmetrische informatie). Bovendien zorgen zulke informatietekorten ervoor dat
de inrichters van de programma’s niet altijd een correct beeld hebben van de groe-
pen met de meest dringende noden. Een intensieve samenwerking met lokale ngo’s
en gemeenschapsorganisaties kan hierop echter een antwoord geven. Deze organi-
saties hebben meer inzicht in de lokale levensomstandigheden en de daaruit voort-
vloeiende noden. Bovendien kunnen ze ook een beter beeld schetsen van de meest
behoeftige groepen en de manier waarop deze kunnen worden bereikt (Burgess en
Stern, pp. 58-62, 1991; Smith en Subbarao, pp. 14-18, 2003).

Een derde belangrijke beperking wordt gevonden in de vaak gebrekkige duurzaam-
heid van de programma’s. Veel programma’s worden voor een beperkte periode
ingericht, en bieden dus slechts “tijdelijke” bescherming. Ook wordt er te weinig
aandacht besteed aan degelijke strategieën, die ervoor zorgen dat het programma na
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het formele einde kan worden verder gezet door lokale actoren. Om dit te verhel-
pen kan de overheid streven naar een betere samenwerking met de lokale gemeen-
schap; zo wordt een voldoende groot draagvlak gecreëerd voor het in standhouden
van het programma na het wegtrekken van de publieke inrichter (Smith en Subba-
rao, pp. 14-18, 2003). Tegelijkertijd creëert dit meer lokale betrokkenheid bij de
dienstverlening, wat een positief effect heeft op de slaagkansen ervan.

Tot slot worden socialedienstverleningsprogramma’s beperkt door hun vaak klein-
schalige karakter, wat hun upgrading- en uitbreidingsmogelijkheden verkleint. De
meeste programma’s worden afgestemd op de lokale omstandigheden om een zo
hoog mogelijke kans op succes te hebben. Dit betekent echter dat ze moeilijk over-
draagbaar zijn naar andere contexten, met andere noden en behoeften. De inrich-
ting van grootschalige programma’s is echter geen degelijk antwoord hierop, aange-
zien deze dan weer te weinig rekening houden met de lokale noden en behoeften.
Ook de bijkomende financiële en administratieve middelen, die nodig zijn voor het
uitbouwen van de programma’s op grotere schaal, beperken de uitbreidingsmoge-
lijkheden van sociale diensten en goederen. Deze middelen zijn immers vaak niet
voorhanden in ontwikkelingslanden. Ook hier kunnen overheden opteren voor een
samenwerking met andere partners, met het oog op het verwerven van de nodige
middelen en expertise voor het uitbreiden van de programma’s.

3.2. HET BELANG VAN HET SOCIAAL NETWERK: INFORMELE SOCIALE BESCHERMING
Informele sociale bescherming is waarschijnlijk de oudste vorm van sociale bescher-
ming, die nog steeds een belangrijke rol speelt in Sub-Saharisch Afrika. Behalve de
sociale diensten en goederen, is deze vorm van sociale bescherming een van de
belangrijkste alternatieven van de formele sociale zekerheid.

Alhoewel er een veelheid aan informele socialebeschermingsmechanismen kan wor-
den vastgesteld met elk hun eigen specifieke karakter, delen ze toch een aantal
gemeenschappelijke kenmerken. Informele mechanismen situeren zich binnen een
lokale context en zijn gebaseerd op een impliciete lidmaatschapsvoorwaarde, bij-
voorbeeld het behoren tot een bepaalde familie, clan, gemeenschap, geloofsovertui-
ging, beroepsgroep, enz. (Maes, p. 45, 2003). Deze mechanismen zijn gebaseerd op
het principe van reciprociteit: men helpt iemand vanuit de idee dat men zelf de
hulp van de andere kan inroepen in tijden van nood. Dit principe herbergt een
belangrijke verzekeringslogica: door zijn gift verzekert de gever zichzelf ervan dat
hij in tijden van nood hulp zal krijgen van de andere (Evans-Pritchard, p. 85, 1940).

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen twee vormen van informele sociale
bescherming, namelijk de bescherming die gebaseerd is op familieverbanden en de
bescherming die gebaseerd is op het gemeenschappelijk belang van de leden van
een organisatie of gemeenschap. In de volgende paragrafen wordt eerst een aantal
voorbeelden van informele sociale bescherming aangehaald. Vervolgens worden de
belangrijkste tekortkomingen van deze mechanismen op een rijtje gezet.
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3.2.1. Enkele voorbeelden van informele sociale bescherming
Familiale sociale bescherming was lange tijd de primaire vorm van sociale bescher-
ming, vooraleer de overheid deze taak op zich nam. Deze vorm van informele socia-
le bescherming is gebaseerd op morele verantwoordelijkheidsgevoelens die sterk
leven tussen de leden van dezelfde familie (Burgess en Stern, pp. 58-62, 1991). Deze
sociale bescherming kan verschillende vormen van bijstand aannemen, bijvoorbeeld
het geven van voedsel of kleine sommen geld, die de behoeftige in staat stellen een
korte periode van ontbering te overbruggen. Een belangrijk voordeel van familiale
sociale bescherming is het feit dat bijna iedereen erop kan terugvallen (Morduch,
pp. 190-191, 1999; Olivier en Mpedi, pp. 20-21, 05.05.2003; Olivier, Kaseke en
Mpedi, pp. 5-6, 18.09.2004).

Behalve familiale sociale bescherming speelt gemeenschapsgebonden sociale
bescherming een belangrijke rol in Afrikaanse ontwikkelingslanden. Deze mechanis-
men worden gedragen door organisaties die gericht zijn op het realiseren van een
gemeenschappelijk belang van de leden, die meestal een gelijkaardige achtergrond
hebben (Maes, p. 45, 2003). De leden behoren bijvoorbeeld tot dezelfde beroeps-
groep, delen dezelfde geloofsovertuiging, hebben hetzelfde geslacht, enz. Deze
informele “organisaties” zijn meestal actief op het gebied van gezondheidszorg,
sociale en financiële dienstverlening (basisverzekeringen, kredieten en sparen).
Ondanks het feit dat ze meestal zeer lokaal gebonden zijn en aangepast zijn aan de
lokale noden en behoeften, is het mogelijk enkele algemene vormen naar voren te
schuiven die vaak voorkomen in Afrikaanse gemeenschappen.

Een eerste, vaak voorkomende organisatievorm zijn de microverzekeringsorganisa-
ties, die op basis van vrijwillig lidmaatschap verzekeringen aanbieden aan hun
leden. Deze organisatievorm sluit qua karakter nauw aan bij private verzekerings-
schema’s, ware het niet dat deze laatste in veel gevallen niet toegankelijk zijn voor
een groot deel van de bevolking door de hoge aansluitingspremies. Microverzeke-
ringsorganismen daarentegen vragen slechts kleine bijdragen aan hun leden, waar-
door de toegang veel ruimer is; in sommige gevallen is het lidmaatschap zelfs expli-
ciet beperkt tot de meest behoeftige groepen van de samenleving. De meest voorko-
mende instellingen van dit type bieden goedkope gezondheidszorgverzekeringen
aan, eventueel gekoppeld aan basisgezondheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld lokale
dispensaria) en preventieve gezondheidszorg (Jütting, p. 12, 2000; Olivier en
Mpedi, p. 19, 05.05.2003).

Behalve microverzekeringsinstellingen komen in Sub-Saharisch Afrika ook roterende
spaarverenigingen voor (Engelse benaming: rotating saving and credit associa-
tions; Franse benaming: tontinnes). Deze verenigingen zijn gebaseerd op het princi-
pe dat elk lid een bepaalde som geld in een gemeenschappelijke pot stort en hij of
zij op regelmatige tijdstippen sommen geld kan opnemen uit de pot, die groter zijn
dan zijn eigen inleg. In de eerste plaats hebben zulke roterende spaarverenigingen
geen zuivere socialebeschermingsdoelstelling, maar toch dragen ze er onrecht-
streeks in positieve zin aan bij. Deelname aan zulke spaarverenigingen geeft de
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leden toegang tot investeringskapitaal, waarmee ze hun eigen productieve inkom-
sten kunnen verhogen en zo hun eigen inkomenszekerheid verbeteren. Verder kan
men, bijvoorbeeld tijdens een periode van werkloosheid, ziekte of arbeidsonge-
schiktheid, geld opnemen uit de pot om deze periode van deprivatie te overbruggen
(Maes, pp. 46-47, 2003; Töstensen, pp. 8-9, 2004).

Een laatste vorm van gemeenschapsgebonden sociale bescherming die hier wordt
besproken, zijn de microfinancieringsinstellingen (MFI’s). Deze instellingen spelen
een belangrijke rol in het aanbieden van sociale bescherming aan de armste delen
van de bevolking via de drie functies die ze vervullen:
� de mogelijkheid tot sparen;
� het verlenen van goedkope kredieten; 
� het aanbieden van goedkope verzekeringen.

Door het stimuleren van het spaargedrag, zorgen de MFI’s ervoor dat hun leden een
eigen financiële back up opbouwen, waarop ze in tijden van nood kunnen terugval-
len. Ten tweede creëren MFI’s toegang tot goedkope (consumptie)kredieten, die
kunnen worden aangewend om perioden van deprivatie te overbruggen. Bovendien
kunnen de kredieten ook op een productieve manier worden aangewend als inves-
teringskapitaal en zo bijdragen aan een verhoging van het inkomen en een verbete-
ring van de inkomenszekerheid. Tot slot bieden sommige MFI’s ook kleinschalige
verzekeringsmogelijkheden aan, naar analogie met de hiervoor besproken microver-
zekeringsinstellingen (Jütting, pp. 12-13, 2000; Maes, pp. 48-49, 2003; Morduch, pp.
198-200, 1999).

3.2.2. Een voor allen? Beperkingen van informele socialebeschermingsmechanismen
Zoals blijkt uit het bovenstaande, mag het belang van informele sociale bescherming
in ontwikkelingslanden niet worden onderschat. Desondanks hebben deze informe-
le mechanismen een aantal tekortkomingen; de belangrijkste worden hier verder
besproken.

Ten eerste zorgt de sterke band tussen informele bescherming en de lokale gemeen-
schap of de familie ervoor dat informele mechanismen enkel afdoende bescherming
bieden bij het optreden van individuele risico’s. De risico’s worden immers gespreid
over een kleine groep mensen, die vaak met dezelfde problemen worden gecon-
fronteerd op hetzelfde moment. Bij het optreden van zulke covariate risico’s, bij-
voorbeeld het mislukken van de oogst door overstromingen of droogte, wordt de
ganse gemeenschap getroffen en zit iedereen in hetzelfde spreekwoordelijke schuit-
je. Deze informele socialebeschermingsmechanismen zullen in zulke gevallen geen
soelaas bieden. Het is noodzakelijk dat op zulke momenten andere mechanismen in
werking treden en dat bijvoorbeeld de overheid noodhulp aanbiedt om de gevolgen
van de covariate risico’s te lenigen (Burgess en Stern, pp. 58-62, 1991).
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Ten tweede zorgen bestaande ongelijkheden binnen de gemeenschap of de familie
ervoor dat niet iedereen van hetzelfde niveau van sociale bescherming kan genieten.
In bepaalde gemeenschappen wegen tijden van nood zwaarder op bepaalde groe-
pen dan op andere groepen onder invloed van inter- en intrafamiliale ongelijkheden
(Agarwal, pp. 218-228, 1991; Sen, pp. 88-89, 1999) (14). De overheid kan hierop
inspelen door bijvoorbeeld sociale voorzieningen te organiseren specifiek voor deze
groepen, met het oog op het wegwerken van de bestaande ongelijkheden.

Ten derde zorgt een aantal maatschappelijke processen ervoor dat de informele
sociale bescherming afbrokkelt. Urbanisering, plattelandsvlucht en gebrekkige com-
municatie zorgen ervoor dat de banden met de familie en de gemeenschap worden
doorgesneden. Zo verdwijnt ook het oorspronkelijke sociaal vangnet, waarop de
persoon kon terugvallen in tijden van nood. Anderzijds kunnen zulke processen ook
leiden tot een versterking van de informele sociale bescherming: door een uitbrei-
ding van de geografische regio en een diversificatie van de activiteiten – het werken
op het platteland wordt aangevuld met allerlei betaalde jobs in de stad – wordt de
informele bescherming beter gewapend tegen het optreden van bepaalde risico’s.
Ook de verspreiding van hiv/aids, andere ziekten, oorlogssituaties, enz. zorgen voor
een verbrokkeling van het sociaal netwerk, terwijl net in deze omstandigheden de
nood aan sociale bescherming groeit (Morduch, p. 195, 1999; World Bank African
Region Human Development Department, pp. 17-18, 2001).

BESLUIT

De specifieke sociaaleconomische omstandigheden van Afrikaanse ontwikkelings-
landen zorgen ervoor dat de nood aan sociale bescherming groot is. Interne en
externe processen, zoals de verspreiding van hiv/aids, politieke instabiliteit en eco-
nomische globalisering, zijn tegelijkertijd een uitdaging en een beperking van de
mogelijkheden van ontwikkelingslanden om een degelijke sociale bescherming voor
de ganse bevolking te ontwikkelen.

Dit artikel nam het karakter van de Afrikaanse socialebeschermingsmechanismen
onder de loep. Formele sociale zekerheid, geïnspireerd op het westerse model van
de welvaartsstaat en vaak ontstaan onder invloed van het kolonialisme, is niet onbe-
staand in Afrikaanse ontwikkelingslanden. Deze sociale voorzieningen vertonen ech-
ter belangrijke beperkingen, onder andere met betrekking tot de financiering en de
reikwijdte ervan. Een van de oorzaken van de beperkte werking van de formele
sociale zekerheid ligt in het feit dat het westerse welvaartsstaatmodel, waarop deze

(14) In verschillende landen zijn zulke ongelijkheden sterk gendergekleurd. Tijden van deprivatie en
ontbering wegen zwaarder op vrouwen en meisjes, omdat hun “waarde” lager wordt ingeschat dan
deze van mannen en jongens (de zogenaamde boy preference). Zulke gendergekleurde ongelijkhe-
den worden echter vooral vastgesteld in Zuidoost-Azië en Noord-Afrika; in Sub-Saharisch Afrika
wordt er weinig of geen waarneming gedaan van dit verschijnsel (Ueyama, pp. 4-9, 2007).
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voorzieningen geïnspireerd zijn, onaangepast is aan de ontwikkelingscontext. De
assumpties waarop de westerse welvaartsstaat gebouwd is, zijn vaak niet aanwezig
of vertonen sterke verschillen met de situatie in ontwikkelingslanden. Ook komt de
doelstelling van formele sociale zekerheid, namelijk het beschermen van de levens-
standaard en het inkomen, niet overeen met wat er het meest nodig is in ontwikke-
lingslanden, namelijk inkomenscreatie en armoedebestrijding.

Behalve formele sociale zekerheid zijn echter nog andere mechanismen werkzaam
in Sub-Saharisch Afrika. Grote delen van de Afrikaanse bevolking vallen terug op de
informele sociale bescherming van het sociaal netwerk of op de sociale diensten en
goederen die worden aangeboden door de overheid in samenwerking met een aan-
tal andere actoren. De aanwezigheid van deze mechanismen geeft de Afrikaanse
sociale bescherming haar eigen karakter en onderscheidt het duidelijk van de wes-
terse invulling van sociale bescherming in de vorm van sociale zekerheid.

Dit artikel negeert evenwel niet de tekortkomingen van de verschillende socialebe-
schermingsmechanismen. Niet enkel de formele sociale zekerheid vertoont belang-
rijke tekortkomingen, ook de sociale bescherming geleverd door informele mecha-
nismen en sociale dienstverlening wordt geconfronteerd met een aantal beperkin-
gen. Zo is informele sociale bescherming door een gebrek aan risicospreiding vaak
niet aangepast aan het omgaan met covariate risico’s die de ganse betrokken
gemeenschap treffen. Bovendien zorgen ongelijkheden binnen het sociaal netwerk
ervoor dat in bepaalde gemeenschappen niet iedereen van hetzelfde niveau van
sociale bescherming kan genieten. Deze beperkingen maken plaats voor een optre-
den van de overheid. Door de overheid georganiseerde sociale bescherming is
gespreid over een grotere groep van mensen, waardoor het makkelijker is om cova-
riate risico’s op te vangen. De grotere schaal waarop de overheid haar voorzienin-
gen organiseert, levert bovendien schaalvoordelen op, die niet van toepassing zijn
op de kleinschalige lokale initiatieven. Verder kan de overheid noodhulp leveren
wanneer bepaalde risico’s het welzijn van een grote bevolkingsgroep bedreigen.
Ook kan de overheid programma’s inrichten voor specifieke doelgroepen, met het
oog op het wegwerken van bestaande inter- en intrafamiliale ongelijkheden. Tot slot
heeft de overheid vaak meer middelen in handen om bepaalde vormen van sociale
bescherming in te richten, die niet – of veel moeilijker – door de lokale gemeen-
schap kunnen worden aangeboden. Het belangrijkste voorbeeld hiervan zijn de ver-
schillende gezondheidszorgvoorzieningen.

De programma’s waarmee sociale diensten en goederen worden aangeboden, wor-
den op hun beurt geconfronteerd met problemen van adverse selectie en asymme-
trische informatie. Een intensieve samenwerking tussen de overheid en lokale acto-
ren kan hierop een antwoord bieden. Dit kan inzichten opleveren in de feitelijke
noden en behoeften, alsook in de manier waarop de juiste doelgroepen kunnen
worden bereikt. Zulke samenwerking vergroot bovendien het maatschappelijk
draagvlak van de projecten, wat de kans tot slagen en de duurzaamheid ervan ver-
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groot. Een samenwerking met internationale ngo’s en andere landen kan dan weer
de financiële en technische beperkingen overbruggen waarmee sociale diensten en
goederen te maken krijgen.

Het is duidelijk dat sociale bescherming in Sub-Saharisch Afrika een complex samen-
spel is tussen verschillende actoren (de overheid, internationale organisaties, ngo’s
en families) en tussen verschillende organisatievormen (formele sociale zekerheid,
formele functionele equivalenten, informele sociale bescherming). Bij de uitbouw
en de ontwikkeling van formele voorzieningen moet de overheid steeds rekening
houden met de manier waarop deze inwerken op de bestaande informele mechanis-
men. Men moet vermijden dat formele voorzieningen bestaande informele of lokale
mechanismen uitschakelen of verdringen. In zulke gevallen kunnen informele
mechanismen een belangrijke rol blijven uitoefenen wanneer de formele voorzienin-
gen niet slagen in hun opzet. De uitbouw van de formele sociale bescherming moet
streven naar complementariteit met de bestaande mechanismen en samen moeten
ze mikken op een zo groot mogelijke bijdrage aan de strijd tegen armoede en onge-
lijkheid. Een intensieve samenwerking met een breed spectrum aan actoren is hier-
voor aangewezen. Enerzijds zorgt de samenwerking met internationale organisaties
en andere landen voor een belangrijke uitwisseling van financiële middelen en tech-
nische kennis. Anderzijds creëren samenwerkingsverbanden met lokale ngo’s en
gemeenschappen een groter maatschappelijk draagvlak voor het slagen van de pro-
gramma’s en voor een betere afstemming ervan op de “echte” noden.

Enkel wanneer de formele voorzieningen worden uitgebouwd, rekening houdende
met de reeds bestaande vormen van sociale bescherming, kunnen de sterktes van de
afzonderlijke mechanismen volledig tot hun recht komen. Bovendien houdt zulk
samenspel in dat de tekortkomingen van de verschillende mechanismen op een
effectieve manier kunnen worden overbrugd. Enkel zo kan een volwaardig sociale-
beschermingssysteem worden ontwikkeld dat de nodige oplossingen biedt voor de
problemen van armoede en ongelijkheid waarmee grote delen van de bevolking in
Afrikaanse ontwikkelingslanden in de 21e eeuw nog steeds worden geconfronteerd.

____________
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ABSTRACTS

Armoede bij Belgische ouderen tijdens de overgang van werk naar pensionering
door Marjan Maes

Dit artikel bestudeert armoede bij oudere personen tijdens hun overgang van werk
naar pensionering in België, op basis van een koppeling van het Rijksregister, de
Inkomensaangiften (1991-2002) en de Socio-Economische Enquête van 2001.  Hier-
uit blijkt het volgende: 1) er is een sterke inkomensmobiliteit juist onder en boven
het minimaal belastbaar inkomen: terwijl elk jaar ongeveer 14% van de Belgische
burgers geen belastingaangifte indient, doet slechts 4,2% dit nooit; 2) financiële
armoede is nauw verbonden met andere dimensies van sociale uitsluiting, zoals
tewerkstelling, gezondheid en onderwijsniveau; 3) de bijstanduitkering voor oude-
ren, nochtans specifiek ontworpen voor armoedebestrijding, is ontoereikend om de
armoedegraad te verlagen en maakt enkel de armoedekloof kleiner; 4) armoede is
geconcentreerd bij de gerechtigden op socialezekerheidsuitkeringen en dan vooral
bij de oudere werklozen. In de leeftijdsgroep 50-65 zijn er geen arme werkenden,
tenzij dan bij de zelfstandigen (voornamelijk de liberale beroepen); 5) ten slotte
wordt geïllustreerd hoe administratieve databanken kunnen wijzen op onder-aangif-
te van het inkomen bij zelfstandigen.

Poverty among Belgian elderly in the transition from work to retirement
by Marjan Maes

This article studies poverty among Belgian elderly in the transition from work to
retirement on the basis of the linking of the National Register, income tax returns
(1991-2002) and the 2001 Census.  The results are the following: 1), there is strong
income mobility across the minimum taxable income: although in any given year
about 14% of the Belgian population does not declare income, only 4.2% never
does; 2) financial poverty is strongly related to other dimensions of social exclusion
such as employment, health and education level; 2) means-tested benefits for elder-
ly, although designed to fight poverty, are insufficient to make poverty rates decline
and only reduce poverty gaps; 3) poverty is concentrated among social security
beneficiaries, especially the elderly unemployed. There are no working poor in the
age group 50-65, except among the self-employed (above all the liberal professions).
5) finally, we illustrate how administrative micro-data signal income underreporting
among the self-employed.

*
*     *
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De zorgverzekering in België
door Güngör Karakaya

Dit artikel analyseert het zorgverzekeringsstelsel dat momenteel in voege is in België
of, beter gezegd, in Vlaanderen aangezien het Frans- en Duitstalige landsgedeelte
nog niet zulk een verzekering hebben. Het geeft meer bepaald een overzicht van de
draagwijdte, de voordelen, de financiering en de werking van de Vlaamse Zorgver-
zekering en bevat ook een aantal statistieken aangaande het aantal personen dat bij
de Vlaamse zorgverzekering is aangesloten, het aantal en percentage goedgekeurde
aanvragen, de subsidies die de Vlaamse Regering toekent en de inkomsten en uitga-
ven/kosten met betrekking tot het Vlaamse zorgverzekeringsstelsel, om op die
manier een beter inzicht te verschaffen in de kernfactoren die de evolutie van de
zorgbehoevendheid in België verklaren. Uit de analyse blijkt dat de aanpassingen en
opeenvolgende wijzigingen die de zorgverzekering heeft ondergaan, verklaard wor-
den door zijn succes in termen van aanvragen voor uitkeringen. De auteur oordeelt
dat het probleem van billijkheid en antiselectie – dat gunstig is voor de inwoners
van Brussel, maar nadelig voor de Vlaamse bevolking – tot het einde van 2003 min-
der groot is doordat de twee gewesten verschillend worden aangepakt.

Dependency insurance in Belgium
by Güngör Karakaya

This paper analyzes the system of long-term care insurance currently in place in Bel-
gium or rather in Flanders (the Dutch-speaking part of the country), since the
French and German-speaking parts have not yet such insurance. More precisely, it
reviews the scope, benefits, financing and functioning of the Flemish dependency
insurance (called the Vlaamse Zorgverzekering) and presents some statistics regard-
ing the number of persons affiliated to the Vlaamse Zorgverzekering, the number
and percentage of approved applications, the grants awarded by the Government of
Flanders and the revenue and expenditure/costs relating to the Flemish dependency
insurance system in order to comprehend the key factors explaining some evolution
related to the dependency in Belgium. Analyses show that the adjustments and suc-
cessive changes that the dependency insurance has undergone are explained by its
success in terms of claims for benefits. The author finds that the problem of equity
and adverse selection favorable to the inhabitants of Brussels at the expense of the
Flemish people is reduced, until the end of 2003, owing to the different treatments
for the two regions.

*
*     *
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Steunbeleid voor mantelzorgers in België: een typisch Belgische ontwikkeling
door Amandine Jasmine Masuy

In 2050 zal één Belg op de tien 80 zijn of ouder. Deze demografische vooruitzichten
vormen nieuwe uitdagingen voor de beleidsmakers, niet alleen op het vlak van pen-
sioenen, maar ook inzake gezondheidszorg: welk soort van beleid moet worden ont-
wikkeld om ouderen thuis te kunnen houden? Sinds de jaren tachtig is de thuishulp-
sector wel sterk gegroeid en gediversifieerd, maar de aandacht gaat momenteel
vooral uit naar de mantelzorg. Uit de literatuur is de fundamentele rol van de “man-
telzorgers” gebleken. Het gezin zorgt vaak voor een vroegere, flexibelere en inten-
sievere ondersteuning dan professionele dienstverleners. We weten echter ook dat
de hulp aan verwanten grenzen heeft (burn-out, verlaten van de arbeidsmarkt, enz.).
In Europa worden in meer of mindere mate gestructureerde maatregelen voor
“ondersteuning van hulpverleners” doorgevoerd. Met dit artikel wil de auteur in
grote lijnen het ontstaan, de huidige situatie en de vooruitzichten schetsen van
ondersteuning van hulpverleners voor ouderen in België. Het artikel is in vijf delen
onderverdeeld: de huidige sociaaldemografische context van het land (1); enkele
hoofdkenmerken van de ontwikkeling van socialebeleidsinitiatieven in België en op
het vlak van de ondersteuning van hulpverleners (2); de invoering van de zorgverze-
kering – die federaal had moeten zijn – alleen in het Vlaams en Brussels Gewest (3);
de voornaamste categorieën van bestaande maatregelen en acties (4); de huidige
debatten over en vooruitzichten voor ondersteuning van hulpverleners in België (5).

Policies to support family caregivers in Belgium: a typically Belgian develop-
ment
by Amandine Jasmine Masuy

In 2050, one tenth of the Belgian population will be aged 80 years or older. These
demographic perspectives pose new challenges for the policy makers, not only in
with regard to pensions, but also with regard to health care: what type of measures
should be introduced to promote home care for the elderly? The home care sector
has grown and diversified considerably since the 1980s and nowadays, the focus is
on family care. The literature highlights the key role of informal carers. The family
members are often the first to be called upon for care. Moreover, they tend to pro-
vide a more flexible and intensive support than professionals do. But we also know
that informal care has limitations (burnout, exit from labour market, etc.). Various
more or less structured policy measures for ‘informal care support’ have been
implemented in Europe. This article gives an overview of the emergence, the cur-
rent situation and the future of ‘informal care support’ in Belgium. The article is
divided into five parts: the current socio-demographic context of the country (1);
some key characteristics of the development of social policies and informal care
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policies in Belgium (2); why the care insurance – which could have been federal –
has only been implemented in Flanders and Brussels (3); the categories of existing
measures and actions (4); current debates on and perspectives for informal care sup-
port in Belgium (5).

*
*     *

Informatie- en analysecentrum of observatorium ondergrondse economie
(OBSOE): haalbaarheidsstudie
door Jozef Pacolet en Frederic De Wispelaere

In opdracht van het Federaal Wetenschapsbeleid en de Federale Overheidsdienst
Sociale Zekerheid wordt de haalbaarheid van een informatie- en analysecentrum
voor de ondergrondse economie nagegaan. Daarbij wordt onderzocht wat de nood-
zaak, de wenselijkheid en de mogelijkheden zijn van een informatie- en analysecen-
trum of een observatorium ondergrondse economie, en onder welke vorm dit het
best kan georganiseerd worden. Het artikel bespreekt achtereenvolgens de theoreti-
sche noodzaak en opdracht van een observatorium, het lijst de betrokken stakehol-
ders op, stelt mogelijke organisatievormen voor en formuleert kritische succesfacto-
ren, en toetst dit alles aan de opinie van de stakeholders. De keuze zelf wordt aan
hen overgelaten. Hierbij wordt gesteld dat het niet belangrijk is hoe één en ander
vorm zal krijgen, maar veeleer dat het vorm krijgt.

Information and analysis centre or observatory of underground economy
(OBSUE): a feasibility study
by Jozef Pacolet and Frederic De Wispelaere

This study examines the feasibility of an information and analysis centre for under-
ground economy at the behest of Federal Science Policy and the Federal Public Ser-
vice Social Security. It inquires into the necessity, the desirability and the possibili-
ties of an information and analysis centre or an observatory for underground econo-
my and tries to find out how to organize this in the best possible way. The article
discusses the theoretical necessity and mission of an observatory, lists stakeholders,
proposes possible forms of organization and formulates critical success factors. All
this is checked with the opinion of the relevant stakeholders. The choice is left to
them. The article states that the form itself of such an observatory is not important,
but rather that it takes shape.

*
*     *
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Debat met de “stakeholders”. Een permanente structuur om de grijze economie
en het zwartwerk te observeren en te analyseren: wens of noodzaak?
door Pierre Vandervorst

De tussenkomst van de Administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Sociale
Zekerheid (RSZ), in een periode waarin het Ministerieel Comité noch het College
voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude waren aangesteld en zelfs niet wer-
den overwogen, wijst in de eerste plaats op de draagwijdte van de van kracht zijnde
teksten waarbij de samenwerking, de coördinatie van de inspectiediensten en niet
hun samensmelting worden voorgestaan en pleit in dit kader ervoor dat geen nieuw
orgaan zou worden opgericht.
Indien men een permanente observatie– en analysestructuur met betrekking tot de
ondergrondse economie en het zwartwerk als sociaal afwijkende gedragingen
wenst, dient deze een plaats te vinden binnen de Sociale Inlichtingen- en Opspo-
ringsdienst (SIOD). Na te hebben aangegeven vanuit welke optiek de RSZ belang
kan hebben bij het bestaan van een dergelijk “observatorium”, verdedigt de auteur
een pragmatische, operationele benadering van het begrip fraude, waarbij hij herin-
nert aan de hinderpalen die van aard zijn om een weldoordacht strafrechtelijk beleid
dat zich uiteindelijk in de sociale materies lijkt af te tekenen, tegen te werken.
Een van deze hinderpalen is de ontoelaatbare complexiteit van de vigerende regels,
die zelfs dezen welke met de toepassing ervan belast zijn van hun stuk brengt.

Debate with the “stakeholders”. Towards a permanent structure to observe and
analyze the underground economy and undeclared work: wish or necessity?
by Pierre Vandervorst

The address of the Administrator-General of the National Office for Social Security,
at a time in which neither the Ministerial Committee, nor the College to combat fis-
cal and social fraud had been established or even been considered, first and fore-
most points to the scope of the applicable texts. These are in favour of collaboration
and coordination between the inspection services, and not their merger. In this con-
text, the Administrator-General also pleaded against setting up a new body. 
If the idea is to have a permanent observation and analysis structure of the under-
ground economy and undeclared work as socially deviant behaviour, then this
needs to be integrated in the SIOD (Social Intelligence and Investigation Service).
After having indicated from which angles the National Office for Social Security
could benefit from the existence of such an “observatory”, the author defends a
pragmatic, operational approach of the notion of fraud. He also refers to the obsta-
cles that might thwart a carefully thought-out penal policy, which is finally taking
shape in social matters.
One of these obstacles is the intolerable complexity of the applicable regulations,
which even disconcerts those who have to apply them.

*
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Sociaal beleid in ontwikkelingslanden: anders dan elders? Op zoek naar de
eigenheid van Afrikaanse sociale bescherming
door Rika Verpoorten

Het afgelopen decennium is de aandacht voor sociale bescherming in ontwikke-
lingslanden sterk toegenomen, onder meer onder invloed van het academisch debat
over de universaliteit van sociale bescherming. In dit artikel wordt dieper ingegaan
op de wijze waarop de specifieke sociale, economische en politieke situatie van
Afrikaanse ontwikkelingslanden uitdagingen én beperkingen creëert voor de sociale
bescherming in deze landen. In het licht van de specifieke ontwikkelingscontext
gaat het artikel na welke vormen van sociale bescherming voorkomen in Sub-Saha-
risch Afrika. Het vertrekpunt van deze analyse ligt in de formele sociale zekerheids-
voorzieningen, die het dichtst aansluiten bij de Westerse interpretatie van sociale
bescherming. Daarnaast worden andere mechanismen belicht, zoals sociale dienst-
verlening en informele bescherming, die de Afrikaanse sociale bescherming haar
eigen karakter geven. Dit artikel besluit dat Afrikaanse sociale bescherming een
complex samenspel is van verschillende actoren en verschillende vormen van for-
mele en informele sociale bescherming. Idealiter wordt de sociale bescherming
zodanig ontwikkeld dat de verschillende mechanismen elkaar aanvullen door in te
spelen op elkaars zwaktes en elkaars sterktes in de verf te zetten. Op deze manier
moet een zo goed mogelijke sociale bescherming voor alle leden van de bevolking
worden nagestreefd.

Social policy in developing countries: different than elsewhere? In search of the
characteristics of African social protection
by Rika Verpoorten

In the last decade attention for social protection in developing countries has
increased substantially, inter alia due to the influence of the academic debate about
the universal nature of social protection. This article elaborates on how the specific
social, economic and political situation of African developing countries creates chal-
lenges and limitations for social protection in these countries. In light of the specific
development context the article examines which types of social protection exist in
Sub-Saharan Africa. The starting point of this analysis lies in the formal social security
facilities, which best match the Western interpretation of social protection. Other
mechanisms such as social services and informal protection, which are typical of
African social protection, are also discussed. This article concludes that African
social protection is a complex interplay of various actors and different types of for-
mal and informal social protection. Ideally social protection is developed in such a
way that the various mechanisms complete one another by responding to one
another’s weaknesses and by highlighting one another’s strengths. This is how the
best possible protection for the entire population can be pursued.

____________
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