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VOORWOORD

Het ritme van het leven versnelt in onze samenleving. We voelen ons allemaal opgejaagd en 
beklagen ons over het gebrek aan tijd. Maar, neemt u toch de tijd om dit memorandum te lezen?

Dit hoger tempo van het leven, zowel opwindend als beangstigend, heeft twee grote gevolgen. 
Ten eerste is er een vermindering van ons gezichtsveld: de versnelling stelt ons niet langer in 
staat de uitdagingen in hun geheel en op lange termijn te bevatten. Ten tweede is er een gevoel 
van onmacht: alles gaat te snel om vat te krijgen op onze omgeving.

In het tumult van de regeringsonderhandelingen is dit memorandum een uitnodiging om even 
te vertragen en de tijd te nemen om na te denken over één van de grote uitdagingen waar onze 
samenleving voor staat: de toekomst van de sociale zekerheid. Het achterliggend idee is dat 
een systemische en toekomstgerichte aanpak essentieel is om een doeltreffende en duurzame 
sociale zekerheid te waarborgen.

De bedoeling van dit document is niet om exhaustief te zijn. Wel wil het de strategische context 
beschrijven waarin een ambitieuze denkoefening over de toekomst van de sociale zekerheid 
in België kan plaatsvinden. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de mogelijkheden en 
beperkingen waarmee beleidsmakers tijdens de volgende regeerperiode rekening zullen moeten 
houden. 

De FOD Sociale Zekerheid kijkt er naar uit om uw partner te zijn in de uitwerking van concrete 
voorstellen om de toekomst van onze sociale zekerheid te garanderen.

Peter Samyn, Voorzitter a.i.
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7 PERSPECTIEVEN

#Tousensemble #Allemaalsamen

De Belgische sociale zekerheid krijgt vorm in een complex institutioneel landschap, met een 
centrale rol voor de sociale partners. Om als regering een effectief beleid te kunnen voeren 
is het noodzakelijk om het overzicht over de verschillende takken en stelsels van de sociale 
zekerheid te versterken. Een doorgedreven netwerking van alle actoren is vereist om de impact 
van specifieke beleidsvoorstellen op het globale systeem te kunnen inschatten en een antwoord 
te formuleren op transversale uitdagingen. Binnen het kader van de geresponsabiliseerde 
werking van de Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid is er ruimte om de onderlinge 
samenwerking, de taakverdeling, en het toezicht door de regering, verder op punt te stellen.

Er is een sterke verwevenheid tussen de verzekering tegen sociale risico’s en de bestrijding 
van armoede, tussen sociale zekerheid en sociale bijstand. Omwille van deze verwevenheid 
alsook de complementariteit is het van belang om een coherente visie en missie inzake ‘sociale 
bescherming’ te kunnen ontwikkelen. Duurzaam beleid, kwaliteitsvolle regelgeving en optimale 
dienstverlening voor de burgers zijn hierbij richtinggevend. Voor de toekomstige regering is er 
een organisatorische marge om de coördinatie van ‘sociale bescherming’ beter af te stemmen 
en te stroomlijnen, rekening houdende met de specifieke kenmerken en doelstellingen van de 
verschillende betrokken beleidsdomeinen.

Met de 6de staatshervorming is de rol van de deelentiteiten substantieel toegenomen in het 
beleidsdomein van de sociale bescherming. Naast de overheveling van bestaande prestaties 
werd ook de aanzet gegeven voor de ontwikkeling van nieuwe prestaties en de uitbouw van 
structuren op het niveau van de deelentiteiten. Naarmate de verschillen tussen de bevoegde 
entiteiten groeien wordt ook de uitbouw van een effectief interfederaal overleg voor sociale 
bescherming, op politiek én administratief niveau, cruciaal voor het bewaren van de coherentie. 
Enkel zo kunnen we voorkomen dat niet-complementaire maatregelen worden genomen.

Er is ook sprake van een internationalisering van het sociaal beleid.We stellen een groeiende 
ambitie van de Europese instellingen vast in een beleidsdomein dat traditioneel gedomineerd 
wordt door de lidstaten. De Europese pijler van sociale rechten, en de integratie in het 
Europees semester, biedt ons opportuniteiten voor het aangaan van grensoverschrijdende 
uitdagingen. Tegelijkertijd moeten we meer dan voorheen de dialoog aangaan om historisch 
gegroeide specifieke kenmerken van ons systeem te verantwoorden. Om te kunnen wegen op 
dit beleidsniveau, is zowel een visie op de toekomst van sociale bescherming in de Europese 
structuur, als een vlotte samenwerking tussen de bevoegde nationale actoren, nodig. Naast de 
Europeanisering biedt de groeiende aandacht voor sociale bescherming op het internationaal 
toneel een opportuniteit om ons sociaal model beter op lange termijn te verankeren.

It’s all about the money

Sommigen vinden dat we het geld moeten halen waar het zit. Anderen zijn van mening dat de 
sociale zekerheid te duur is en dat de uitgaven verminderd moeten worden. Los van wie hierin 
gelijk heeft, mogen we niet uit het oog verliezen dat het type van sociaal model bepalend is 
voor de financiering ervan, en niet andersom.

De meest recente vooruitzichten van de Studiecommissie voor de vergrijzing voorspellen een 
gematigde stijging van de sociale uitgaven op lange termijn. Van 2017 tot 2070 zullen de uitgaven 
voor pensioenen en gezondheidszorg met 3,6% van het BBP verhogen, terwijl de andere sociale 
uitgaven met 1,7% van het BBP zullen dalen. Bij een lagere economische groei of hogere 
werkloosheidscijfers kunnen de kosten van de vergrijzing van de bevolking echter verder oplopen. 
Ook al kunnen deze cijfers evolueren, ze leren ons één ding: de financiering van de sociale 
zekerheid moet globaal en op lange termijn worden uitgedacht.

1) Aan de kant van de ontvangsten

Een consolidatie en diversificatie van de financieringsbronnen is wenselijk om de duurzaamheid 
van de sociale zekerheid te waarborgen. Bij wijze van voorbeeld, de voor 2020 voorziene evaluatie 
van de evenwichtsdotatie en de eventuele activering van de vergrijzingscoëfficiënt van de wet 
van 18 april 2017 dienen met deze context rekening te houden.

Tegelijkertijd kan de efficiëntie bij de inning van de ontvangsten worden verhoogd. Kunnen de 
sociale bijdragen van de bijzondere statuten worden gestandaardiseerd? Is het opportuun om 
de bijdragen tussen de regelingen te harmoniseren door één enkel statuut te creëren? Moeten 
de specifieke bijdragen geïnd op andere grondslagen dan de loonmassa worden vereenvoudigd?  
Welke toekomst heeft de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid?

Ten slotte lijkt het ook noodzakelijk om na te denken over de gevolgen van de geleidelijke 
verlaging van de arbeidsgerelateerde sociale lasten. Moeten er compensatiemechanismen 
worden ingevoerd? Worden de minderinkomsten voldoende gedekt door het creëren van nieuwe 
banen?
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2) Aan de kant van de uitgaven, binnen een strikte Europese begrotingscontext

Zoals het gezegde luidt, voorkomen is beter dan genezen. Er is nood aan meer investeringen 
in preventie om het beroep op sociale prestaties te verminderen.

Gelet op de evolutie van de verhouding van actieven en gepensioneerden moet de financiering 
van de pensioenen worden gewaarborgd. Een structurele hervorming lijkt onvermijdelijk om de 
kwaliteit van de pensioenen in de toekomst te garanderen en de gerustheid en  het vertrouwen 
bij de burgers te herstellen.

Bijzondere aandacht moet worden besteed aan het effect van de communicerende vaten tussen 
de verschillende takken van de sociale zekerheid (bijv. tussen de werkloosheidssector en de 
arbeidsongeschiktheids- en invaliditeitsuitkeringen). Daarnaast is het nuttig om na te denken 
over de evolutie van de welvaartsaanpassingen en over de groeinorm van 1,5% voor het budget 
geneeskundige verzorging op middellange en lange termijn.

3) Beheer van de overheidsfinanciën

Vandaag zijn 2/3de van de ontvangsten van de sociale zekerheid afkomstig van de sociale 
bijdragen en 1/3de van de alternatieve financiering en de federale toelage. Maatregelen die 
een belangrijke impact hebben op deze verdeling zouden idealiter gepaard gaan met een 
reflectie over het beheersmodel van de sociale zekerheid, in het bijzonder bij financiering van de 
gezondheidszorg door fiscale middelen. Meer in het bijzonder moet ook worden nagedacht over 
de reservefondsen opgebouwd door de twee globale beheren, de liquiditeitsoverschotten van de 
verzekeringsinstellingen en het gebruik van het Fonds voor de toekomst van de geneeskundige 
verzorging.

Industriële revolutie 4.0

Onze sociale zekerheid weet een quasi-universele dekkingsgraad te combineren met een sterke 
band met de arbeidsmarkt. Het arbeidsgebonden karakter van onze sociale zekerheid is in 
principe een sterkte, want het stimuleert de arbeidsmarktparticipatie en versterkt de werking 
van de sociale zekerheid als stabilisator in tijden van economische crisis. Maar het maakt de 
sociale zekerheid ook kwetsbaar voor negatieve ontwikkelingen op die arbeidsmarkt. Omgekeerd 
kan de sociale zekerheid ook aangewend worden om traditionele arbeidsmarktproblemen op 
te lossen. Het verlies van professionele vaardigheden als sociaal risico van de 21ste eeuw?  Er is 
dan ook nood aan wederzijdse afstemming tussen arbeidsmarktbeleid en sociale zekerheid.

Een gezonde sociale zekerheid vooronderstelt een gezonde arbeidsmarkt, en deze wordt vandaag 
door enkele hardnekkige problemen geplaagd. Zo zijn er specifieke groepen, in het bijzonder 
de relatief laaggeschoolden en personen met een migratieachtergrond, die moeilijkheden 
hebben om een stabiele positie op de arbeidsmarkt te verwerven. Ze worden met een relatief 
hoog armoederisico geconfronteerd terwijl hun kansen op re-integratie beperkt zijn. Naast de 
werkgelegenheidskloof tussen diverse bevolkingscategorieën zijn ook de regionale verschillen, 
lage werkintensiteit bij oudere actieven, en de lage feitelijke uittredeleeftijd een uitdaging. We 
stellen de laatste jaren bovendien een hogere uitstroom richting arbeidsongeschiktheid en 
invaliditeit vast.  

Nieuwe technologieën creëren opportuniteiten op de arbeidsmarkt, maar houden ook risico’s 
in. Door het vluchtige karakter van de platformeconomie dreigt een on(der)beschermde 
groep van werknemers – of zijn het zelfstandigen? – te ontstaan. Robotisering dreigt de 
arbeidsmarktpositie van bepaalde beroepsgroepen verder te verzwakken, waarbij de grens 
van problematische relatieve laaggeschooldheid dreigt op te schuiven. Deze ontwikkelingen 
stellen ons voor uitdagingen op het gebied van de sociale bescherming. Zijn de huidige criteria 
voor het indelen van de werkenden in categorieën op basis van het al dan niet bestaan van een 
band van ondergeschiktheid nog relevant?

Maar ook als we in deze meer fundamentele discussie besluiten dat het onderscheid tussen 
de statuten behouden moet blijven, zijn verduidelijkingen aangewezen. Vandaag stelt de vraag 
naar het werkelijke sociaal statuut van een groeiende groep werkenden zich acuut. Het is 
aangewezen om de grijze zones bij de bepaling van het statuut van werknemer te verduidelijken 
zodat oneerlijke concurrentie vermeden kan worden en een adequate sociale bescherming 
gegarandeerd wordt.

Welzijn op het werk is een van de beste manieren om vroegtijdige uittreding uit de arbeidsmarkt 
en het beroep op sociale uitkeringen te voorkomen. De langdurige arbeidsongeschiktheid staat 
in België momenteel op een recordhoogte. Eén van de belangrijkste oorzaken van uitval zijn 
psychosociale aandoeningen gerelateerd aan het werk, zoals burn-out. Gelet op deze vaststelling 
zijn twee benaderingen nodig. De eerste is dat er een veel nauwer verband moet worden gelegd 
tussen sociale zekerheid en maatregelen op het gebied van welzijn op het werk, met name wat 
betreft het evenwicht tussen werk en privéleven. De tweede is dat de welzijnsdimensie uitgebreid 
wordt tot alle vormen van werk en tot de verschillende bestaande statuten.
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Ceci n’est pas une protection sociale

Zijn onze sociale beschermingsprestaties fit for purpose? Het antwoord op de vraag wordt 
enigszins bemoeilijkt door de verschillende doelstellingen van sociale bescherming: bescherming 
tegen armoede, het verzekeren van een verworven levensstandaard, preventie en re-integratie. 
Maar toch:

 �  België scoort voor een reeks sociale indicatoren slechts matig beter dan het EU-
gemiddelde. Het aantal werkende armen is beduidend beter dan het EU-gemiddelde, 
maar de tewerkstellingsgraad en de adequaatheid van sociale uitkeringen is soms 
minder goed dan het EU-gemiddelde.

 �  Onder ouderen is de adequaatheid van de sociale zekerheid gestegen en het armoederisico 
gedaald.

 �  Onder de actieve bevolking is het armoederisico gestegen en de adequaatheid van de 
sociale bescherming gedaald.

 �  De uitgaven aan sociale bescherming situeren zich tussen het niveau van de buurlanden.

De drivers van deze ontwikkelingen zetten zich in toekomst verder door, zetten opwaartse druk 
op de behoefte aan sociale bescherming, en ondermijnen de financieringsbasis.

De afgelopen jaren werd sterk ingezet op de verbetering van de minimuminkomensbescherming, 
en mét succes: de sociale uitkeringen zijn niet alleen koopkrachtvast maar ook welvaartsvast. De 
minimumuitkeringen hielden het afgelopen decennium gelijke tred met de welvaartsevolutie 
(het gemiddeld loon, het nationaal inkomen per hoofd en het mediane gezinsinkomen). De 
periode van welvaartserosie – jaren 80 en 90 – lijkt dus voorbij, als gevolg van de structurele 
aanpassingen van de uitkeringen in het kader van de welvaartsenveloppe. 

Echter, deze minima zijn niet altijd hoog genoeg om gezinnen effectief te beschermen tegen 
inkomensarmoede. Dit geldt vooral voor de bijstandsuitkeringen, maar ook in de sociale zekerheid 
bereiken de uitkeringen voor personen met gezinslast veelal niet de armoederisicodrempel voor 
koppels. Indien gekozen wordt voor het optrekken van de sociale minima tot aan de armoedegrens 
wordt hiervoor best een apart budget voorzien, naast de welvaartsenveloppe. Anders bestaat het 
risico dat de andere socialezekerheidsdoelstellingen onder druk komen te staan, bijvoorbeeld 
het verzekeren van de verworven levensstandaard in geval van sociale risico’s.

De afstand tussen de minimum- en maximumuitkeringen is in België relatief klein en voor 
sommige sociaal verzekerden de afgelopen jaren nog verder gedaald. Hierdoor staat het 
verzekeringskarakter van de sociale zekerheid voor sommige groepen, waaronder ZIV-
gerechtigden en langdurig werklozen, onder druk. Een tekortkoming van het huidige systeem 
van welvaartsaanpassingen is dat het geen evenwichtige of systematische verdeling van de 
welvaartsenveloppe garandeert tussen de minimum- en maximumuitkeringen. 

De beste bescherming tegen armoede en het behouden van welvaart/levensstandaard is nog 
steeds actieve deelname aan de arbeidsmarkt. Niettemin zijn een aantal inactiviteitsvallen 
een blijvend zeer. De huidige regelingen om een uitkering te combineren met een beperkt 
arbeidsinkomen zijn niet altijd georganiseerd volgens het principe dat meer werken ook meer 
moet lonen. Dit geldt met name voor werklozen, leefloongerechtigden en personen met een 
handicap. Bij een optrekking van de sociale minima dienen ook de maatregelen ter bestrijding van 
inactiviteitsvallen herdacht te worden. Het nemen van flankerende maatregelen, bv. verhoging 
van het netto-inkomen uit een laag loon via werkbonus, of een verlaging van de kosten van 
lage-inkomensgezinnen zou hieraan kunnen verhelpen.
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De toekomst werd gecreëerd om veranderd te worden

De welvaart van België, een kleine economie met 11,4 miljoen inwoners en open voor Europa 
en de wereld, hangt in ruime mate af van de stabiliteit van het internationaal systeem.

In een geglobaliseerde context is het daarom een illusie om (opnieuw) over sociale zekerheid na te 
denken zonder een systemische aanpak te bevorderen, die rekening houdt met de internationale 
economische, politieke, sociale en ecologische trends. 

Minstens drie van hen vereisen een stress test van de sociale zekerheid:

 � 	De	stabiliteit	van	het	mondiaal	economisch	en	financieel	systeem	   
Kan ons socialezekerheidsstelsel bij een nieuwe mondiale crisis nog steeds zijn rol van 
stabilisator spelen? Hoe waarborgen we de toereikendheid van de sociale prestaties bij 
een onverwachte daling van de overheidsinkomsten? Welke capaciteit heeft ons systeem 
om te reageren op een snelle stijging van de werkloosheid?

 �  Klimaatverandering en milieudegradatie     
In de komende decennia zal de mens geconfronteerd worden met de negatieve 
gevolgen van de opwarming van de aarde en het verlies aan biodiversiteit. Afgezien van 
de ontwrichting die deze veranderingen veroorzaken, mag de impact hiervan op het 
welzijn en de gezondheid van de burgers niet uit het oog verloren worden. Moet deze 
milieudimensie daarom niet worden geïntegreerd in de sociale zekerheid van de toekomst? 
Welke bescherming kunnen we burgers bieden tegen toenemende milieuvervuiling, 
herhaalde hittegolven en de mogelijke opkomst van nieuwe ziekten? Daarnaast wordt 
voor het aangaan van de klimaatuitdaging een evolutie van ons samenlevingsmodel 
voorzien (energietransitie, vermindering van de consumptie). Moet de sociale zekerheid 
deze transformatie begeleiden door veranderingen op de arbeidsmarkt en de meest 
vervuilende gedragingen te omkaderen?

 �  Migratiestromen           
De migratie naar en binnen de Europese Unie zal de komende decennia naar verwachting 
blijven toenemen, al was het maar wegens de toename van de wereldbevolking (vooral 
in derde landen) in combinatie met de vergrijzing in Europa. Bovendien moet worden 
benadrukt dat de mobiliteit binnen Europa structureel toeneemt. Ondanks het bestaan 
van de vele bestaande internationale instrumenten moet er gezien deze trends een 
betere koppeling worden gemaakt tussen migratie en sociale zekerheid.

Naast deze drie grote internationale uitdagingen kan de sociale zekerheid, om doeltreffend en 
duurzaam te zijn, een antwoord bieden aan de nieuwe sociale risico’s die nog niet voldoende 
gedekt zijn, zoals: de balans tussen werk en privéleven, het armoederisico onder alleenstaande 
ouders, langdurige werkloosheid, het risico om een werkende arme te zijn, burn-out en 
andere stressgerelateerde ziekten, snelle achterhaaldheid van beroepsbekwaamheden, en de 
gezondheidsrisico’s gelieerd aan vervuiling.

Voor een systemische aanpak is een globale evaluatie van de doeltreffendheid van de sociale 
zekerheid noodzakelijk geworden, rekening houdend met de specifieke sociale en economische 
kenmerken van onze tijd.

Great expectations

Wie heeft nog nooit een kennis horen verklaren toch nooit een pensioen te zullen krijgen? Of 
dat men zal moeten werken tot men erbij neervalt? Dit soort uitspraken wijst op een gebrek 
aan vertrouwen in de sociale zekerheid en in haar vermogen om de basisverwachtingen van de 
burger in te lossen. Het voortbestaan van de sociale zekerheid vereist dat ze als rechtvaardig 
en betrouwbaar gezien wordt. 

Ons systeem van sociale bescherming speelt een herverdelende rol om de bevolking drie 
soorten inkomsten te garanderen: vervangingsinkomsten, aanvullende inkomsten en 
minimuminkomsten. Deze inkomsten bieden bescherming tegen verschillende sociale risico’s 
die de economische zekerheid van personen bedreigen. Het DNA van de Belgische sociale 
zekerheid is dus solidariteit. Maar net deze solidariteit lijkt nu in twijfel te worden getrokken.

Voor een systeem gebaseerd op solidariteit is een stevig maatschappelijk draagvlak nodig. 
Deze steun is noodzakelijk voor de samenleving om de collectieve verantwoordelijkheid voor 
bepaalde sociale risico’s te aanvaarden. Dit in gemeenschap (ver)delen van risico’s moet deel 
uitmaken van een sociaal contract waarbij iedereen een billijke bijdrage levert aan de goede 
werking van het systeem zonder er misbruik van te maken. 

Het vervullen van de volgende vier voorwaarden is onontbeerlijk voor een sterk maatschappelijk 
draagvlak:

 �  in het debat over de toekomst van de sociale zekerheid in België moet een brede 
waaier van actoren worden betrokken: het maatschappelijk middenveld, politieke 
vertegenwoordigers, administraties, sociale partners, burgers, enz. Het waarborgen 
van een interactie tussen de vele stakeholders is een grote uitdaging, maar is essentieel 
voor de toe-eigening van ons sociaal model door de gans samenleving.

 �  het debat moet worden gevoed met kwaliteitsvolle informatie: in een tijdperk van fake 
news en een context van groeiend wantrouwen jegens de overheid is het cruciaal dat 
de reflectie over de toekomst van ons sociaal model gebaseerd is op wetenschappelijke 
bevindingen en objectieve analyses. Afgezien van politieke en ideologische breuklijnen 
moeten de burgers toegang hebben tot heldere en objectieve informatie om het 
functioneren van en de uitdagingen voor de sociale zekerheid te begrijpen. Dit is een 
noodzakelijke voorwaarde voor het herstel van de vertrouwensband.

 �  de complexiteit van het systeem mag niet in de weg staan van de behoeften van de 
burger: de complexiteit van de sociale zekerheid maakt het systeem voor de burger 
ondoorzichtig. Het is soms moeilijk voor de verzekerde om een nationaal contactpunt te 
vinden om zijn of haar rechten te doen gelden. In het belang van de transparantie en de 
administratieve efficiëntie dienen de burgers via één enkel contactpunt (one-stop-shop) 
snel naar de juiste dienst te worden doorverwezen.  

 �  een doeltreffende bestrijding van sociale fraude, zowel langs de kant van de uitkeringen 
als voor de bijdragen, moet eveneens worden bevorderd om de legitimiteit van het systeem 
te versterken. De gevoeligheid van de burger voor frauduleus en oneigenlijk gedrag moet 
dan ook bijzondere aandacht krijgen tijdens het uitwerken van beleidsmaatregelen binnen 
de  sociale zekerheid.
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Daarnaast is de prijs van de liefde, na de aanpassingen binnen de integratietegemoetkoming, 
nog steeds hoog binnen de inkomensvervangende tegemoetkoming. Een hervorming van 
de vrijstelling van het inkomen van partners van personen met een inkomensvervangende 
tegemoetkoming zou de beroepsactiviteit van deze partners bevorderen.

Het vrijstellingssysteem voor het beroepsinkomen van een persoon met een handicap met een 
inkomensvervangende tegemoetkoming bevordert vooral de arbeidsmarktintegratie via kleine 
deeltijdse jobs aangezien meer werken nauwelijks of geen hoger nettoloon oplevert. Door te 
sleutelen aan het vrijstellingensysteem  kan deze lage activiteitsval weggewerkt worden.

Een ruimere blik op handicap

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat België het VN-Verdrag inzake de rechten van personen 
met een handicap ratificeerde. Het VN-verdrag legt een paradigma shift op van de medische 
benadering van handicap naar een mensenrechtenbenadering. Waar staan we vandaag? Als 
we onze nationale stakeholders mogen geloven: niet ver genoeg.

Hetzelfde signaal krijgen we vanuit internationale hoek, en dit zal aan het begin van de legislatuur 
verdere zichtbaarheid krijgen. Zo moet België in 2020 over zijn implementatie van het VN-
verdrag rapporteren en maakt de Europese Commissie werk van een integratie van handicap 
in het Europees semester, met mogelijke individuele aanbevelingen voor ons land tot gevolg. 

We worden geconfronteerd met bijzondere uitdagingen inzake armoederisico, sociale uitsluiting 
en integratie in de arbeidsmarkt (privaat en publiek). Er is bovendien geen noemenswaardige 
vooruitgang op het vlak van toegankelijkheid. Daarnaast is er de algemene vaststelling dat de 
mensenrechtenbenadering van handicap onvoldoende geïntegreerd is in het federale beleid. 
Om de uitdagingen, die diverse beleidsdomeinen betreffen, aan te kunnen gaan is er nood aan 
een globaal actieplan handicap met een engagement van de gehele regering. Dit geldt in het 
bijzonder voor de bevoegdheidsdomeinen werkgelegenheid, sociale bescherming, mobiliteit, 
justitie en gezondheid.

Op interfederaal niveau zou een structureel overleg met de deelentiteiten bijdragen aan de 
onderlinge afstemming van maatregelen. De toekomstige regering zou ervoor kunnen opteren 
om de IMC personen met een handicap opnieuw samen te roepen.

Omwille van de historische uitsluiting van de stem van personen met een handicap is hun 
actieve betrokkenheid bij de beleidsvorming een gevoelig punt. Regelmatig contact via een 
goed functionerende adviesraad op zowel politiek als administratief niveau kunnen hieraan 
tegemoet komen.

Binnen het domein van de sociale bescherming zelf moet vooreerst de dienstverlening aan 
de burger als een aandachtspunt naar voor geschoven te worden, met name de door de FOD 
Sociale Zekerheid verleende uitkeringen en ondersteuning. Het wegwerken van de wachtlijsten 
en verbeteren van de bereikbaarheid zijn een prioritaire uitdaging.

Ook de adequaatheid van de federale tegemoetkomingen voor personen met een handicap zijn 
een gekend aandachtspunt. De inkomensvervangende tegemoetkoming voor een alleenstaande 
ligt onder de armoedegrens, terwijl de kosten voor het levensonderhoud voor een persoon met 
een handicap vaak hoger zijn dan voor andere burgers.
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België behoort tot de groep rijke welvaartstaten. Binnen deze selecte groep behoort het echter op 
een aantal domeinen niet (meer) tot de toppresteerders. België bleef, mede door het stabilisatie-
effect van de sociale bescherming, relatief onbeschadigd door de financieel-economische 
crisis. Sindsdien hebben we, net zoals het merendeel van de EU, terug aangeknoopt met de 
economische groei. De overheidsschuld behoort tot de hogere in de EU. Ook het privaat vermogen 
behoort tot de hogere in de EU.

De sociale situatie van de Belgische bevolking is de laatste jaren op globaal niveau redelijk 
stabiel gebleven. We zien echter belangrijke verschillen tussen bevolkingsgroepen. 

Het aantal personen met een sociale uitkering blijft hoog. Dit is deels het gevolg van een lage, 
en voor laaggeschoolden zelfs licht gedaalde, tewerkstellingsgraad. Na een forse stijging van 
het uitgavenniveau naar aanleiding van de crisis zijn de uitgaven voor sociale bescherming 
licht verder blijven stijgen. Ze situeren zich rond 30% van het BBP, waarmee België zich op het 
niveau van de omringende landen situeert.

Het mediaan equivalente beschikbaar gezinsinkomen behoort tot de top 10 in de EU en 
de inkomensongelijkheid tot de laagste. Ondanks deze positieve aspecten situeert het 
armoedepercentage zich slechts licht onder het EU-gemiddelde.

De sociale bescherming speelt een belangrijke rol voor de inkomensverzekering van de 
bevolking. Zo wordt 40% van de pre-transfer armen boven de armoedegrens getild door de 
sociale uitkeringen. Daarmee is de impact van de sociale uitkeringen groter dan gemiddeld in 
de EU, maar deze impact vertoont echter een dalende trend voor de actieve bevolking, terwijl 
ze toeneemt voor de ouderen.

Door het toenemend aantal vrouwen met eigen pensioenrechten en verbeteringen in de 
minimumpensioenen is het armoederisico onder ouderen het laatste decennium significant 
gedaald. Een toenemend aantal ouderen situeert zich hierdoor net boven de armoedegrens, 
terwijl de gemiddelde inkomenspositie van ouderen in verhouding tot deze van de actieve 
bevolking lager is dan het EU-gemiddelde.  

Het aantal werkende armen is stabiel en laag in vergelijking met andere landen. Desondanks is 
het armoederisico onder de actieve bevolking stijgende sinds het begin van dit decennium. Deze 
stijging situeert zich voornamelijk onder laaggeschoolden. De blijvende lage tewerkstellingscijfers, 
het hoge aantal huishoudens zonder betaald werk en de dalende effectiviteit van de sociale 
uitkeringen zijn hiervan de belangrijkste determinanten. Personen met een migratieachtergrond 
en met een handicap zijn groepen met een specifiek hoog armoederisico in vergelijking met 
andere landen. Ook de uitkeringsafhankelijkheid in combinatie met kinderen vormt een specifieke 
problematiek.

Naast inkomens spelen ook kostenfactoren in toenemende mate een belangrijke rol voor 
de levensstandaard van de bevolking. Zo kan vastgesteld worden dat de toename van het 
armoederisico zich voornamelijk situeert onder huurders en behoort het percentage personen 
dat aangeeft dat het gezondheidszorgen heeft moeten uitstellen voor de lagere inkomens is 
gestegen en tot de hogere in de EU behoort.

De externe factoren die bovenstaande resultaten mee hebben aangestuurd zullen in de toekomst 
verder een rol blijven spelen. Globalisering en technologische evolutie blijven veranderingen op de 
arbeidsmarkt induceren. Op demografisch vlak begint de veroudering van de bevolking zijn volle 
impact te vertonen op de uitgaven terwijl meer vrouwen met betere, maar nog beperkte, rechten 
intreden in de pensioenen. Ook gezinsdemografische veranderingen zoals gezinsverdunning 
en diverse samenlevingsverbanden zetten zich verder door. De ontwikkelingen op medisch 
vlak vormen een uitdaging voor de toegankelijkheid en de gelijkheid inzake gezondheidszorg.

Al deze trends zetten een opwaartse druk op de behoeften aan sociale bescherming. 
Tegelijkertijd veroorzaken de demografische en arbeidsmarktontwikkelingen een krimp van 
de financieringsbasis.

Meer lezen? “De evolutie van de sociale situatie en sociale bescherming in België”, via de 
rubriek publicaties op www.socialsecurity.belgium.be/nl.  

https://socialsecurity.belgium.be/sites/default/files/btsz-02-2018-evolutie-van-de-sociale-situatie-en-sociale-bescherming-in-belgie_0.pdf
https://socialsecurity.belgium.be/nl
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Halverwege: 

 � Update van de bestuursovereenkomsten – 2021 

 � Pensioen van de helpende echtgenoten ingevolge het creëren van het maxi-statuut – 2021 

Een appeltje voor de dorst: 

 � Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (2024)

AL OP UW AGENDA

Dossiers die uw bijzondere aandacht vragen vanaf het begin van de regeerperiode:

 � Brexit: Behoudens bijkomend uitstel verlaat het V.K. de EU – november 2019

 � Invoering van een enige regeling inzake jaarlijkse vakantie voor arbeiders en bedienden 
(opvolging arrest van het Grondwettelijk Hof) – november 2019

 � De Belgische sociale zekerheid bestaat 75 jaar – december 2019

 � Evaluatie wet bijklussen – eind 2019

 � De Internationale Arbeidsorganisatie viert haar 100ste verjaardag en schoof sociale 
bescherming als één van de kernthema’s naar voor – 2019 

 � Het definitief bedrag van de evenwichtsdotatie 2018 bepalen in functie van de realisaties 
en het  bedrag van de evenwichtsdotatie 2019 aanpassen in functie van de bijwerking 
van de budgettaire gegevens – 2019

 � De toelagen voor de regeling voor zeelieden opnemen in de basistoelage die aan het 
RSZ-globaal beheer wordt gestort – 2019

 � De bijdrage van de werkgevers voor het Asbestfonds al dan niet aanpassen ingevolge 
de wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers 
- 2019

 � Het wetsontwerp tot wijziging, vanaf 2020, van de financiering van de tewerkstellingscellen  
(outplacement) goedkeuren – 2019

 � Implementatie van het Europees EESSI-systeem waarmee socialezekerheidsgegevens 
elektronisch kunnen worden uitgewisseld – 2019 et 2020

 � Met het RIZIV afrekenen voor de alternatieve financiering die de verzekering voor 
geneeskundige verzorging verschuldigd is voor de jaren 2017 en volgende – 2019 of 2020

 � De vergrijzingscoëfficiënt bepalen waaraan de basistoelage voor de sociale zekerheid 
moet gekoppeld worden – 2019 of 2020

 � Deadline voor de evaluatie van de evenwichtsdotatie – 2020

 � Lancering van de opvolger van de Europa 2020 Strategie – 2020 

 � Lancering van de opvolger van de European Disability Strategy 2010-2020 - 2020

 � Implementatie van de EU raadsaanbeveling over toegang tot sociale bescherming voor 
werknemers en zelfstandigen – 2020

 � Belgische rapportage over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap – 2020

 � Het KB van 26/1/2014 tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de 
OISZ’s en het KB van 22/6/2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, 
de boekhouding en de rekeningen van de OISZ’s aanpassen aan de resultaten van de 
werkzaamheden van de Commissie voor de normalisatie van de boekhouding van de 
OISZ’s – 2020
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Binnen het landschap van de Belgische sociale zekerheid, gekenmerkt door de centrale rol van de 
sociale partners in het beheer, de organisatie en de financiering, staat de FOD Sociale Zekerheid, 
als neutrale overheidsdienst, ten dienste van de regering. We staan voor een doorgedreven 
netwerking, zowel binnen als buiten het administratief landschap, want de meeste uitdagingen 
zijn complex en kunnen enkel aangegaan worden door een intensieve samenwerking tussen 
de diverse actoren over de takken, stelsels en beleidsniveaus heen. 

Het is onze ambitie om een duurzame sociale bescherming in België te garanderen, vandaag 
en in de toekomst. Hiertoe bewaken we de feitelijke onderbouwing van het beleid, en bouwen 
aan het maatschappelijk draagvlak.

Onze activiteiten bestaan uit:

 � Beleidsondersteuning – We bieden de regering een snelle en kwaliteitsvolle ondersteuning 
aan bij het formuleren van concrete beleidsmaatregelen.

 � Kwaliteitsbewaking – We onderbouwen het beleid met feiten, objectieve vaststellingen, 
onderbouwde analyses en wetenschappelijk onderzoek, en voorzien impactevaluaties 
en -simulaties van bestaande en nieuwe maatregelen.

 � Langetermijnperspectief – We volgen de lange termijn tendensen op, spelen proactief in 
op de uitdagingen van morgen en verkiezen voluit voor innovatie in de plaats van stagnatie.

 � Vertegenwoordiging – We vertegenwoordigen de regering in binnen en -buitenland en 
verdedigen ons sociaal model internationaal.

 � Maatschappelijk bewustzijn – We bouwen mee aan het maatschappelijk draagvlak door 
middel van transparantie, expertise en objectiviteit.

 � Personen met een handicap – We staan in voor de erkenning van, en tegemoetkomingen 
voor, personen met een handicap.
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