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Sociale Zekerheid in beweging

Dit jaar is het 75 jaar geleden dat het sociaal pact werd gesloten, waarmee de basis 
werd gelegd voor de naoorlogse sociale zekerheid. Deze sociale zekerheid is sindsdien 
constant geëvolueerd, maar ook de context waarin hij functioneert is sterk veranderd. 
Globalisering en technologische evolutie zijn sterke drijvende krachten … 

… van veranderingen op de arbeidsmarkt. Werk biedt meestal een goede 
levensstandaard, maar is ook veeleisend en niet iedereen kan voldoen aan die vereisten. 
Nieuwe vormen van werk duiken op buiten de traditionele sterk gereglementeerde 
werknemer-werkgever relaties, flexibel, maar mogelijk ook minder stabiel en 
beschermend.

…  van veranderde sociale verhoudingen.  In veel welvaartstaten is de naoorlogse daling 
van de ongelijkheid tot staan gebracht, en veelal opnieuw toegenomen. Ontwikkelingen 
bovenaan en onderaan de inkomensladder zetten de sociale cohesie onder druk.

Bovendien is ook de bevolking veranderd. Ze is gemiddeld beter opgeleid, maar ook 
verouderd, diverser en leeft in minder vaste samenlevingsverbanden, met meer 
alleenstaanden en alleenstaande ouders, nieuw samengestelde gezinnen …  

Gezaghebbende onderzoekers en waarnemers zien deze trends zich verder doorzetten. 
Moet de sociale zekerheid zich aanpassen aan deze veranderende context en hoe dan wel ?

Het Forum, een debat over de toekomst

Om een toekomstgerichte beleidsontwikkeling te ondersteunen organiseert de FOD 
Sociale Zekerheid, met de ondersteuning van de Minister van Sociale Zaken, een 
platform voor reflectie en overleg: “het Forum over de sociale zekerheid van de toekomst”. 
Stakeholders, onderzoekers en beleidsmakers gaan in dialoog en trachten pistes te 
ontwaren om de essentiële missies van de sociale zekerheid te garanderen.  

De verschillende actoren moeten, los van de bevooroordeelde voorstellingen die we 
ervan maken, een stem krijgen, in een perspectief van middellange en lange termijn. 
Het Forum wil een eerste baken zijn om over de toekomst na te denken; daarom wil 
men het debat uit de emotionele sfeer halen – dat daardoor niet minder boeiend wordt 
– door te kiezen voor een “evidence based” aanpak. 

Bij die benadering ligt de klemtoon duidelijk op het stellen van vragen. Daarom 
werd voor elk thema dat in de conceptnota wordt uiteengezet, een reeks relevante 
toekomstgerichte vragen gesteld. De sprekers zullen proberen te antwoorden op deze 
vragen, waarna een panel van vertegen¬woordigers van de “stakeholders” en het 
publiek zullen reageren. 

Voor 28 februari 2019 werden twee overkoepelende thema’s gekozen die volgens ons
behoren tot de kernfactoren van de sociale zekerheid voor de toekomst: 

1. de vraag of de sociale zekerheid geschikt is en dan in het bijzonder voor de 
laaggeschoolde bevolking in een kenniseconomie en;

2. het niet-gebruik van sociale rechten.

Andere thema’s hadden eveneens gekozen kunnen worden en sommige zullen in het 
kader van deze toekomstgerichte beschouwingen nog aan bod komen. 

Een toekomstgerichte houding impliceert niet dat het verleden volledig aan de kant 
wordt geschoven; ze blikt vooruit om nieuwe oplossingen te vinden voor problemen 
van nu. Toekomstperspectieven bepalen betekent in zekere zin, zich erop voorbereiden. 
Voor die anticipatieoefening nodigt de FOD Sociale Zekerheid u uit tijdens zijn Forum 
over de sociale zekerheid van de toekomst.
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THEMA III  
De invloed van nieuwe werkvormen op de 
sociale zekerheid 

Het (Belgische) socialebeschermingssysteem werd ontwikkeld in een tijd waarin de 
meeste werknemers, voornamelijk mannen, voor een groot deel van hun loopbaan 
voltijds in dienst waren bij dezelfde werkgever. 

Sindsdien is de arbeidswereld geëvolueerd, zelfs getransformeerd. In de afgelopen 
jaren waren de grootste trends in deze evolutie de ontwikkeling van het digitale tijdperk, 
van de transnationale arbeidsdimensie en van de platformeconomie. 

Deze evolutie bevordert de flexibiliteit en de autonomie (schijnbaar of reëel) van 
de werknemers. Hoewel ze voor sommigen nieuwe economische kansen schept, 
veroorzaakt ze voor anderen “ongemak”, wat ook leidt tot een onzekere arbeidsmarkt 
en een zwakkere sociale bescherming. De vraag van het werkelijke sociaal statuut van 
een steeds groter wordend aantal werknemers stelt zich hier acuut. 

Deze ontwikkelingen stellen ons voor uitdagingen op het gebied van de sociale 
bescherming. Zij zetten ertoe aan in vraag te stellen of de huidige criteria voor 
het indelen van de werknemers in categorieën, de verschillende financiering van 
de socialezekerheidsstelsels op basis van het al dan niet bestaan van een band van 
ondergeschiktheid en de doeltreffendheid van de toegang tot een hoogwaardige sociale 
bescherming wel relevant zijn. 

Deze analyse moet worden gezien in het licht van andere aspecten (fiscaliteit, 
arbeidsrecht, welzijn), zonder te vergeten dat deze vraagstelling deel uitmaakt van 
een bredere context, namelijk die van een denkoefening op Europees niveau.   
 

• Vereist de toegang tot werk via een platform het: 
 › om de criteria voor het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen 

te herzien? 
 › en/of om een derde statuut te creëren?
 › of een enkel statuut voor alle werknemers?  

• Is het noodzakelijk om voor deze werknemers een specifieke indeling te voorzien 
om hun toegang tot een echte sociale bescherming te garanderen (aangepast 
systeem voor de berekening van de sociale bijdragen? Toepassing van het 
arbeidsrecht?)?

• Hoe kan deze flexibiliteit van de arbeidsmarkt worden verzoend met de 
bescherming van de betrokken werknemers tegen risico’s (takken van de 
sociale zekerheid)?

• Moet de verschuiving van reguliere tewerkstelling naar onzekere arbeidsvormen 
worden geregeld en zo ja, hoe?

VRAGEN ?
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THEMA IV  
De financiële houdbaarheid van de sociale 
zekerheid 

De financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid op middellange en lange termijn 
is een belangrijk vraagstuk. De komende jaren en decennia zal onze sociale zekerheid 
geconfronteerd worden met evoluties die een belangrijke impact zullen hebben op de 
inkomsten en de uitgaven. 

Zoals algemeen bekend zet de vergrijzing de socialezekerheidsuitgaven sterk 
onder druk. Waar de toename van de pensioenuitgaven door de pensionering van de 
babyboom-generatie een tijdelijk fenomeen is, is de toename van de levensverwachting 
een structureel gegeven dat zich op langere termijn zal handhaven. Bij ongewijzigd 
beleid zullen de pensioenuitgaven op middellange en lange termijn steeds zwaarder 
gaan doorwegen in het socialezekerheidsbudget. Technologische vernieuwing en 
evoluerend consumentengedrag zorgen ook voor een opwaartse druk inzake de 
gezondheidsuitgaven. 

Maar er is meer. Analisten verwachten immers ook dat ons economisch- en arbeidsmodel 
de komende decennia grondig zal wijzigen moet worden door technologische 
ontwikkelingen zoals artificiële intelligentie, robotisering en digitalisering; ook wel 
eens de vierde industriële revolutie genoemd. Daar de sociale zekerheid in belangrijke 
mate op de arbeidsmarkt is geënt, dienen we ook van deze evoluties een belangrijke 
impact verwachten. 

Momenteel doen arbeidsmarktflexibilisering en nieuwe fenomenen zoals platformwerk 
al vragen rijzen over de afbakening van onze socialezekerheidsstatuten en de bijhorende 
financiering uit bijdragen. 

Om de concurrentiekracht van onze berdrijven te waarborgen, werden de 
werkgeversbijdragen tijdens de voorbije legislatuur structureel verlaagd. Hierdoor 
neemt het belang van de alternatieve financiering toe. 

Wanneer we dit koppelen aan een opwaartse trend in de sociale uitgaven, dringt een 
discussie over de verbreding van de inkomsten van de sociale zekerheid zich op. 

• Welke maatregelen dienen nog te worden overwogen om de financiële 
houdbaarheid op middellange en lange termijn te garanderen? 

• Dienen we andere financieringsbronnen aan te boren? Dient bijvoorbeeld 
inkomen uit welke bron dan ook bij te dragen aan de financiering van de sociale 
zekerheid? 

• Is het zinvol om de verschillende financiering van de stelsels in de sociale 
zekerheid te harmoniseren of te uniformiseren, zoals de voorbij jaren ook bij 
de sociale prestaties gebeurd is? (één sociaal statuut) 

• Dienen we het loonbegrip te vereenvoudigen, waarbij een bredere basis 
gecombineerd wordt met een lager bijdragepercentage?   
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FOD Sociale Zekerheid
DG BeSoc 
Team van het project FORUM
Contact: Sofie Baré | 0470301418

Verantwoordelijke uitgever: 
Peter Samyn

CALL FOR ACTION

Momenteel zijn dit de verschillende manieren waarop u een steentje kunt bijdragen aan het Forum:

- Neem deel aan het Forum en spreek erover in uw omgeving en op de sociale media

Inschrijvinglink
#toekomstsocialezekerheidbe #secudufuturbe #forumsecube #forumszbe

- Schrijf een artikel over de sociale zekerheid van de toekomst 

De doelgroep bestaat in eerste instantie uit deskundigen, beleidsmakers, vertegenwoordigers van de sociale partners 
en verenigingen die in de sociale sector actief zijn. De bijdragen worden op de website geplaatst en zullen dus toegankelijk zijn 

voor het publiek. De FOD neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de artikels. Ideaal zou zijn als de bijdragen worden 
gestaafd met cijfers en feiten en verband houden met de aangekaarte thema’s. Ze moeten aan een van de onderwerpen gelinkt zijn. 

Antiregeringsgezinde pamfletten willen we vermijden en we willen ook geen “spreekbuis voor de regering” zijn. 

Het Forum kijkt resoluut naar de toekomst en dus krijgen toekomstgerichte bijdragen voorrang. 

Stuur uw bijdrage naar het volgende adres: besoc.event@minsoc.fed.be 

- Suggereer thema’s die volgende keer aan bod moeten komen

De FOD Sociale Zekerheid gaat voor een open aanpak


