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Samenvatting
Doorheen de geschiedenis heeft de mens in zijn zoektocht naar zekerheid gebruik proberen
maken van verschillende technieken. Het is echter pas sinds er een nieuw industrieel tijdperk
aanbreekt dat de overheid in België voor het eerst actief optreedt om zijn bevolking van
sociale bescherming te voorzien. Steeds meer sociale risico’s worden erkend en uiteindelijk
komt er kort na WO II een socialezekerheidssysteem tot stand. De bescherming dat ons
socialezekerheidsstelsel vandaag biedt is nog steeds gebaseerd op dit oorspronkelijk model.
Belangrijk is echter dat de inhoudelijke pijlers van het Belgisch socialezekerheidsstelsel zich
ontwikkelden in een periode die gekenmerkt werd door een aantal specifieke omstandigheden:
er heerste een sfeer van zekerheid en stabiliteit op de arbeidsmarkt, stabiele
familieverhoudingen en een duidelijke scheiding in gezags- en arbeidsverhoudingen tussen
mannen en vrouwen. Kort hierna treden er echter een aantal maatschappelijke veranderingen
op die zorgen voor grote wijzigingen in de bestaande risicostructuren: bepaalde groepen van
de bevolking worden vandaag de dag kwetsbaar opgesteld en geconfronteerd met nieuwe
sociale risico’s binnen het gezin, de arbeidsmarkt en de medische sector.
Wijzigingen in traditionele samenlevingsvormen en de toetrede van de vrouw op de
arbeidsmarkt brengen een nieuw armoederisico teweeg bij alleenstaande moeders en bij
bepaalde gezinnen die werk en hun privéleven niet gecombineerd krijgen. De overgang naar
een kennis- en diensteneconomie maakt dat laaggeschoolden geconfronteerd worden met
langdurige werkloosheid en het sociaal risico op ‘being a working poor’. Bovendien steken er
hierdoor ook steeds meer stressgerelateerde ziekten, zoals een burn-out, de kop op. De
demografische omkering en vergrijzing zorgen ervoor dat ouderen een nieuw risico op
landurige zorg en (medische) afhankelijkheid moeten overbruggen.
Deze masterproef poogt dan ook een antwoord te bieden op de volgende vraag: “Wat is het
effect van nieuwe sociale risico’s op de positie van de huidige klassieke sociale zekerheid in
België, gelet op de evolutie van de sociale risico’s doorheen de geschiedenis?”
Na een kritische aftoetsing van de sociale beschermingsmaatregelen die men in België biedt,
dient men te besluiten dat er wel degelijk wetgevende initiatieven gelanceerd worden met als
doel tegemoet te komen aan deze nieuwe noden, maar dat men momenteel over onvoldoende
financiële middelen beschikt om de nieuwe sociale risico’s ten volle te ondersteunen.
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Het schrijven van een masterproef is niet vanzelfsprekend. Het vergt de nodige aanmoediging,
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geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14
juli 1994, BS 27 augustus 1994, 21 524
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Inleiding
De mens is een wezen dat van oudsher altijd op zoektocht is geweest om wat meer zekerheid
te verkrijgen binnen zijn onzeker bestaan. Gedurende heel zijn leven wordt men immers
blootgesteld aan gevaarlijke en schadelijke invloeden van buitenaf, die de levensstandaard
bedreigen. Dit streven naar zekerheid is één van de meest fundamentele behoeften waarover
een individu beschikt en kan gezien worden als een drijfveer voor het menselijk handelen.
Zekerheid vormt echter een psychologisch begrip, in de zin dat het eerder een geestestoestand
uitmaakt die aan de gesteldheid van een persoon verbonden moet worden.1 Het zal slechts in
subsidiaire orde afhangen van regelingen die door een samenleving genomen worden: zo zal
geen enkele wetgeving erin kunnen slagen om burgers zich voor de volle honderd procent
‘zeker’ te laten voelen.2 Desalniettemin behoort het bieden van veiligheid en sociale
bescherming aan burgers, dat zij op eigen houtje niet kunnen verwerven, wel tot de essentie
van een staat.
Sociale risico’s worden verder teweeggebracht en beïnvloed door maatschappelijke factoren.
Vandaag de dag zullen de sociale risico’s waarmee individuen geconfronteerd worden niet
langer hetzelfde zijn als deze van honderd jaar geleden, aangezien de noden en behoeftes van
mensen mee evolueren met de tijd. Het is dan ook erg relevant een kritisch oog te werpen op
de inhoudelijke bescherming die het Belgische socialezekerheidsstelsel momenteel biedt.
Deze masterproef probeert daarom een antwoord te vinden op de volgende vraag: “Wat is het
effect van nieuwe sociale risico’s op de positie van de huidige klassieke sociale zekerheid in
België, gelet op de evolutie van de sociale risico’s doorheen de geschiedenis?”
Concreet wordt er in een eerste onderdeel in detail ingegaan op de totstandkoming van het
socialezekerheidsstelsel in België. Hierbij wordt de historische evolutie van de verschillende
klassieke sociale risico’s en de beweegredenen van de wetgever voor hun erkenning in beeld
gebracht. In het tweede onderdeel wordt een analyse gegeven van verschillende nieuwe
sociale risico’s waar een aantal bevolkingsgroepen vandaag mee geconfronteerd worden ten
gevolge van maatschappelijke veranderingen. Deze nieuwe sociale risico’s worden lijnrecht
tegenover de klassieke risico’s geplaatst. In het voorlaatste hoofdstuk wordt vervolgens
1

J. VANLANGENDONCK, J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. REGENMORTEL,
Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 6.
2
J. VANLANGENDONCK, J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. REGENMORTEL,
Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 6.
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kritisch onderzocht op welke manier het

huidig socialezekerheidsstelsel hieraan

tegemoetkomt. Meer specifiek wordt er onderzocht of ons sociaal vangnet voldoende flexibel
is opgesteld om dekking te bieden aan de nieuwe sociale kwesties en of er nood is aan
inhoudelijke aanpassingen. Ten slotte wordt er een conclusie geformuleerd op de
onderzoeksvraag.
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Deel I: DE ONTWIKKELING VAN SOCIALE RISICO’S IN BELGIE
Hoofdstuk I. Het begrip ‘sociaal risico’
1. De bescherming die onze verzorgingsstaat biedt aan individuen door middel van een
socialezekerheidssysteem is opgebouwd rondom een aantal sociale risico’s. Daarom is een
eerste cruciale vraag uiteraard te bepalen wanneer er gesproken wordt van een ‘sociaal risico’.
Het dient gezegd te worden dat er echter geen precieze juridische definitie bestaat van wat
men verstaat onder een ‘sociaal risico’, zodat men eerder steunt op een consensus.3
2. Algemeen wordt er wel aangenomen dat slechts de beginselen die betrekking hebben op
de negen sociale risico’s die vermeld worden in het Verdrag nr. 102 betreffende de
minimumnormen van de sociale zekerheid, dat in 1952 gesloten werd door de Internationale
Arbeidsorganisatie, tot het sociale zekerheidsrecht behoren.4 Dit verdrag vormt een belangrijk
vertrekpunt omdat er een opsomming en een omschrijving gegeven wordt van negen klassieke
sociale risico’s. Die sociale risico’s zijn de volgende: ziektekosten, inkomensderving bij
ziekte, werkloosheid, ouderdom, arbeidsongeval of beroepsziekte, kinderlast, moederschap,
invaliditeit en vroegtijdige dood van een persoon van wie men economisch afhankelijk is.5 De
minimumnormen omtrent elk van deze onderdelen worden nauwkeurig vastgezet in dit
Verdrag en moeten ook door België worden erkend en nageleefd.6
3. Buiten deze negen klassieke sociale risico’s uitdrukkelijk erkend in het Verdrag nr. 102
betreffende de minimumnormen van de sociale zekerheid, vindt men ook algemene
beschrijvingen terug van het begrip in de heersende rechtsleer. Zo kan een sociaal risico
omschreven worden als een eventualiteit die zich in het leven van een mens kan voordoen en
die zijn bestaanszekerheid in het gedrang kan brengen.7 Het zijn met andere woorden
3

W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgische socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 3.
D. PIETERS en P. SCHOUKENS ,De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België en
Nederland, Leuven, Acco, 2006, 73; W. VAN EECKHOUTTE, Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht –
band 1, Mechelen, Kluwer, 2015, 4; J. VANLANGENDONCK, Y. STEVENS en A. VAN REGENMORTEL,
Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 7; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT,
Handboek socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2002, 7.
5
Verdrag nr. 102 betreffende de minimumnormen van de sociale zekerheid van 28 juni 1952.
6
Wet houdende goedkeuring van het Internationaal Verdrag (nr 102), betreffende de minimumnormen der
sociale zekerheid, aangenomen op 28 juni 1952 te Genève, door de Algemene Conferentie van de Internationale
Arbeidsorganisatie, tijdens haar vijf en dertigste zitting, BS 11 september 1959, 8627.
7
E. ALFANDARI, “L’evolution de la notion de risqué social” in J. VAN LANGENDONCK (ed.), The New
Social Risks, London, Kluwer Law International, 1996, (29) 34-35; U. BECK,, World at risk, Cambridge, Polity
Press, 2009, 4; A. MAES en B. BUGGENHOUT, Sociale bescherming op nieuwe paden, Leuven, Universitaire
Pers, 2003, 576; D. PIETERS en P. SCHOUKENS, Triptiek sociale zekerheid, Leuven, Acco, 2006, 12-13; W.
4
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gebeurtenissen die een persoon verhinderen om nog langer een normaal beroepsinkomen te
verwerven en die hem lasten kunnen opleggen die zijn levensstandaard mogelijks verlagen. 8
Wanneer er een sociaal risico zich voordoet, zal de sociale zekerheid optreden in de vorm van
een vervangingsinkomen of via aanvullende inkomsten.9
4. Het Belgische socialezekerheidssysteem biedt bescherming tegen verschillende sociale
risico’s en baseerde zich hiervoor op het Verdrag van 1952. De Belgische overheid heeft de
negen klassieke risico’s die hierin omschreven worden geïntegreerd in zeven takken van
sociale zekerheid waarvoor zij de dag van vandaag dekking biedt: rust
overlevingspensioenen,

ziekte

arbeidsongevallenverzekering,
vakantie.

10

-en

invaliditeitsverzekering,

beroepsziektenverzekering,

-en

werkloosheidsuitkering,

gezinsbijslag

en

jaarlijkse

Verder verleent de Belgische overheid ook dekking aan zijn burgers via een

tweede systeem van sociale bijstand.

11

Ook dit recht op bijstand rekent men in België mee

onder de algemene noemer van sociale zekerheid.12

Hoofdstuk II. Ontstaan van sociale zekerheidsproblematiek in België
Afdeling I. VAN PRIMITIEVE MAATSCHAPPIJEN…
5. Vanaf het bestaan van de meest primitieve maatschappijen tot aan het midden van de
negentiende eeuw was er wereldwijd nog geen sprake van een echte sociale
zekerheidsproblematiek. In de vroegste tijdperken moest een individu simpelweg terugvallen

VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 3; W. VAN
EECKHOUTTE, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 5; J.
VIANE, “The securisation of social security” in J. VAN LANGENDONCK (ed.), The New Social Risks,
London, Kluwer Law International, 1996, (53) 54; A. GIDDENS, “Risk and responsibility”, The modern law
review 1999, (1) 4.
8
E. ALFANDARI, “L’evolution de la notion de risqué social” in J. VAN LANGENDONCK (ed.), The New
Social Risks, London, Kluwer Law International, 1996, (29) 36; D. HEYLEN, I. VERBEECK,
L.VERMEULEN, I. VERREYT en V. VERVLIET, Sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2009, 1; D.
PIETERS en P. SCHOUKENS, Triptiek sociale zekerheid, Leuven, Acco, 2006, 13; W. VAN EECKHOUTTE,
Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht – band 1, Mechelen, Kluwer, 2015, 5.
9
W. VAN EECKHOUTTE, Compendium ’15-’16 sociale zekerheidsrecht – band 1, Mechelen, Kluwer, 2015, 5.
10
W. VAN EECKHOUTTE, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters
Kluwer, 2015, 5.
11
J. VANLANGENDONCK, Y. STEVENS en A. REGENMORTEL, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 12.
12
D. PIETERS en P. SCHOUKENS, Triptiek sociale zekerheid, Leuven, Acco, 2006, 20; J.
VANLANGENDONCK, Y. STEVENS en A. REGENMORTEL, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 13.
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op zijn eigen bloedverwanten wanneer hij geconfronteerd werd met ziekte, ongeval,
ouderdom, de onmogelijkheid zichzelf te onderhouden of andere sociale risico’s.13
6. Daarnaast konden mensen wel rekenen op liefdadigheid door kerkelijke en wereldlijke
groeperingen.14 Op het einde van de achttiende eeuw kwam dan het principe van de
eigendom, het sparen en de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in opmars om voor meer
zekerheid te zorgen.15 Een volgende tendens was een stijging van de

economische

ontwikkeling van de internationale handel in de late middeleeuwen, die ervoor zorgde dat er
meer risico’s genomen moesten worden door handelaars en er particuliere verzekeringen
afgesloten werden.16 Verder ontstonden er ook verenigingen van mutualiteit.17
7. De eerste twintig jaar na de Belgische onafhankelijkheidsverklaring trad de overheid dan
ook noch actief, noch passief op tegen sociale risico’s.18 Mensen moesten terugvallen op de
hierboven beschreven technieken. Enkel op vlak van het sociaal risico op risico op ouderdom
kwamen er omstreeks 1844 reeds enkele beperkte initiatieven tot stand (zie verder).
Afdeling II. … NAAR EEN INDUSTRIËLE SAMENLEVING EN OORLOGSE ELLENDE
8. Op het einde van de negentiende eeuw kwam de Belgische overheid uiteindelijk dan toch
in aanraking met een stijgende vraag naar sociale bescherming onder invloed van de opkomst
van de industrialisering in West-Europa.19 Door de industrialisering werd er immers een
arbeidsproletariaat in het leven geroepen dat, anders dan wie in de landbouw werkt, volledig
afhankelijk werd van zijn arbeidsinkomen.20 Grote groepen arbeiders concentreerden zich
vervolgens

in

grote

steden,

dichtbij

hun

13

werkomgeving.21

Slechte

hygiënische

J-F. FUNCK, Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2014, 14.
J. VANLANGENDONCK, Y. STEVENS en A. REGENMORTEL, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 13.
15
D. PIETERS en P. SCHOUKENS, Sociaal recht: opleidingsonderdeel socialezekerheidsrecht, Leuven, Acoo,
2015, 8.
16
J. VANLANGENDONCK, Y. STEVENS en A. REGENMORTEL, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 23.
17
J. VAN LANGENDONCK, I. STEVENS en A. VAN REGENMORTEL, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 25; J. VANLANGENDONK en J. PUT, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2006, 28.
18
W. VAN EECKHOUTTE, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters
Kluwer, 2015, 8.
19
E. ALOFS en R. HOOP, “De houdbaarheid van compenserende uitkeringen in geval van verlies van
kostwinner door overlijden (overlevingspensioen) en na echtscheiding (recht op alimentatie) in het adult worker
model: incorporatie van nieuwe sociale risico’s” , BTSZ 2009, (683) 684.
20
W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 19.
21
G. VAN LIMBERGHEN, Sociaalzekerheidsrecht, Brussel, Larcier, 1997, 25.
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omstandigheden, huisvesting en mensonwaardige arbeidsomstandigheden binnen de fabrieken
zorgden er uiteindelijk voor dat ook in België de arbeiders te lijden kwamen onder steeds
meer armoede, ziekten, ongevallen en werkloosheid.22
9. De Belgische overheid begon dan ook in de periode tussen 1850 en 1890 te beseffen dat
grotere groepen van de bevolking onvoldoende beroep konden doen op bovenstaande
technieken en bijgevolg in sociale nood verkeerden.23 Men realiseerde daarom verschillende
wetgevende initiatieven om arbeiders aan te moedigen zelf noodzakelijke voorzorgen te
nemen tegen sociale risico’s.24 De eerste stappen naar het erkennen van sociale risico’s
werden zo weliswaar gezet, maar toch nam men op het begin een erg passieve en
terughoudende houding aan.
10. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam de Belgische bevolking terecht in een periode
van ontbering, ellende en financiële uitputting. Vanaf 1941 werden er daarom ideeën
uitgewisseld om de sociale en economische toestand van de burgers te verbeteren na de
bevrijding.25 Op 24 april 1944 werd er een sociaal pact aangenomen, wat uiteindelijk
resulteerde in de latere Besluitwet van 1944. 26 Dit ontwerp had als doelstelling om voortaan
“voor een uitbreiding te zorgen der gemeenschappelijke zekerheid, teneinde het grootst aantal
arbeidzame mannen en vrouwen aan de vrees voor ellende te onttrekken”.27 Met andere
woorden: men wilde een nieuwe basis leggen voor de naoorlogse politiek van de sociale
zekerheid, waarbij de bevrijding van armoede centraal zou staan. De Besluitwet vormde
mijlpaal in de geschiedenis van ons land: voor de eerste keer werd het begrip ‘sociale
zekerheid’ geïntroduceerd in het Belgisch recht.28 Men kwam tot het besef dat particuliere
inspanningen, onafhankelijk in welke mate zij mee ondersteund werden door de overheid,

22

G. VAN LIMBERGHEN, Sociaalzekerheidsrecht, Brussel, Larcier, 1997, 25.
W. VAN EECKHOUTTE, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters
Kluwer, 2015, 8.
24
W. VAN EECKHOUTTE, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters
Kluwer, 2015, 8.
25
RVA, 75 jaar RVA. Een blik op verleden, heden en toekomst, Brussel, 2010, 31,
www.rva.be/sites/default/files/assets/publications/Brochures/75/75NL.pdf.
26
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 30 december 1994,
1737.
27
Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, BS 30 december 1944, 1730.
28
J. VANLANGENDONCK, J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. REGENMORTEL,
Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 30.
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onvoldoende waren om hun burgers een betrouwbare bestaanszekerheid te geven en dat dit
een taak voor de staat diende te zijn.29
11. Oorspronkelijk konden enkel werknemers op de sociale zekerheid terugvallen.30 Doorheen
de jaren breidde men het bereik van het socialezekerheidssysteem echter geleidelijk uit tot de
zelfstandigen en ambtenaren (zie verder). Ondanks een toenemende harmonisering, maakt het
Belgische socialebeschermingssysteem nog steeds een opsplitsing tussen de verschillende
beroepscategorieën wat betreft de regulering van de meeste sociale risico’s.31

Hoofdstuk III. De evolutie van sociale risico’s in België
12. In het Belgische systeem van sociale bescherming kan men twee systemen terugvinden:
de sociale zekerheid die dekking biedt tegen klassieke sociale risico’s en de sociale bijstand.
Afdeling I. BESCHERMING TEGEN KLASSIEKE SOCIALE RISICO’S
§1. Het sociale risico op ‘ouderdom’
Ambtenaren
13. Het sociaal risico op ouderdom vormt het eerste klassieke risico waaraan de Belgische
overheid aandacht begon te besteden. Reeds in 1844 kwam er een eerste pensioenregeling tot
stand, exclusief bedoeld voor ambtenaren.32 De beweegreden achter het invoeren van deze
regeling werd echter niet gebaseerd op het principe van sociale verzekering.33 Openbare
ambten werden namelijk in die tijd beschouwd werden als ereambten, zodat de wet daarom
voorzag in een beloning als dankbaarheid voor hun trouw en bewezen diensten aan de staat.34

29

Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, BS 30 december 1944, 1730-1731.
30
Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, BS 30 december 1944, 1730.
31
J. VANLANGENDONCK, J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. REGENMORTEL,
Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 149-665-729.
32
Wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, BS 30 juli 1844, 888 888; V. FLOHIMONT,
Gelijkheid in de geschiedenis van de sociale zekerheid, Brugge, Die Keure, 2013, 140.
33
J. VAN LANGENDONCK, Y. STEVENS en A. REGENMORTEL, Handboek socialezekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 655; V. FLOHIMONT, Gelijkheid in pensioenregelingen voor ambtenaren,
werknemers en zelfstandigen, Brugge, Die Keure, 2013, 140.
34
Ontwerp van algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen, Parl. St. Kamer 18431844, nr. 149, 1.
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De wet vormde met andere woorden geen sociaal cachet maar had eerder een politieke
invalshoek: men wilde goed gedrag ten opzichte van het vaderland aansporen.35
Werknemers
14. Een jaar na het ambtenarenpensioen werd er ook een eerste verplichte wettelijke
pensioenverzekering ingevoerd ten voordele van zeelieden.36 In een K.B. van 1844 werd er
voorzien in een Hulp-en Voorzorgskas waartoe zeelieden, die onder de Belgische vlag voeren,
zelf konden bijdragen. In ruil hiervoor konden zij van een pensioen genieten wanneer zij
fysiek invalide raakten.37 Eenzelfde verplichte verzekering werd later ingesteld ten voordele
van mijnwerkers.38 Ook deze wet had tot doel om aan hen financiële zekerheid te waarborgen
via het recht op een invaliditeitspensioen wanneer zij slachtoffer werden van een
arbeidsongeval.39 Ondanks het uitkeren van pensioen, beoogden deze regelingen niet om
rechtstreekse bescherming te bieden tegen het risico op ouderdom, maar lijken ze eerder het
risico op ziekte en invaliditeit te viseren.40
15. Het gebrek aan sociale bescherming bij het overgrote deel van de bevolking leidde tot
financiële en sociale onrust, wat zijn hoogtepunt aannam in 1848.41 Daarom besloot de
overheid in de jaren die hierop volgden arbeiders de mogelijkheid te geven om zelf de nodige
stappen te ondernemen.42 Als resultaat hiervan werd in 1850 de Algemene Lijfrentekas
opgericht, die beoogde om personen door vrijwillige stortingen en onder staatswaarborg een
klein pensioen te laten opbouwen voor hun oude dag.43 Om deze activiteiten verder te
ondersteunen werd er in 1865 naast de lijfrentekas ook een spaarkas opgericht, zodat men

35

N. PEETERS, “Sociale zekerheid in bureaucratie. De pensioenwet voor centrale overheidsambtenaren van
1844 en de liberale maatregelen van 1848”, Revue belge de philologie et de l’histoire, tome 75, fasc.2, 1997,
393.
36
Loi de 19 septembre 1845 arreté royal portant etablissement d’une caisse de secours et de prévoyance en
faveurs des marins naviguant sous pavillon belge et de leur famille, BS 24 septembre 1845, III, 2279.
37
Art. 22 loi de 19 septembre 1845 arreté royal portant etablissement d’une caisse de secours et de prévoyance
en faveurs des marins naviguant sous pavillon belge et de leur famille, BS 24 septembre 1845, III, 2279.
38
Wet 5 juni 1911 op het ouderdomspensioen ten bate van mijnwerkers, BS 9 juni 1911, 3197; J-F. FUNCK,
Droit de la sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2014, 15.
39
Voorstel van wet betreffende het ouderdomspensioen ten bate van mijnwerkers, Parl. St. Kamer 1908-09, nr.
238, 2.
40
Voorstel van wet betreffende het ouderdomspensioen ten bate van mijnwerkers, Parl. St. Kamer 1908-09, nr.
238, 2.
41
E. DE WITTE, Nieuwe geschiedenis van België – 1830 – 1905, Lannoo, Gent, 2005, 256.
42
W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 22.
43
W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 22.

8

vanaf dan spreekt van de Algemene Spaar -en Lijfrentekas.44 Slechts weinig mensen konden
echter gebruik maken van deze initiatieven, aangezien de lonen in deze periode te laag en te
veranderlijk waren om vrijwillig sparen mogelijk te maken.45
16. De periode tussen 1890 en de Eerste Wereldoorlog ging gepaard met een actievere vorm
van sociale bescherming door de overheid. Op vlak van het sociale risico op ouderdom
resulteerde dit in 1900 in een eerste pensioenwet, dat een stelsel van vrije verzekering inhield
waarbij men gesteund en gesubsidieerd werd door de staat.46 De wetgever erkende enerzijds
dat “de onmogelijkheid om nog langer te werken ten gevolge van ouderdom als een fataal
voorval gezien moest worden op financieel vlak voor hun bevolking en dat daarom het
vestigen van een ouderdomspensioen een essentieel gegeven vormde om dit probleem op te
lossen.”47 Anderzijds besefte men dat de lonen van de Belgische werknemers te laag lagen
om zelf te sparen voor een pensioen, zodat ze hierin financiële bijstand dienden te krijgen van
de staat.48 Arbeiders konden vanaf nu onder voorwaarden een aanmoedigingspremie van 60%
van hun eigen bijdragen krijgen, wanneer zij een storting deden bij de lijfrentekas.49
17. De volgende belangrijke stap vond plaats tijdens het interbellum. De wet van 10
december 1924 bracht namelijk een wettelijk en verplicht nationaal pensioenstelsel tot stand
bracht voor handarbeiders.50 In 1900 erkende de overheid voor het eerst het belang van
sociale bescherming tegen het risico op ouderdom. Desalniettemin bleef het aantal personen
dat de stap zette zich vrijwillig te verzekeren erg laag in verhouding tot het aantal mensen dat
de wetgever wilde bereiken.51 Dit vormde dan ook een motief voor de overheid om in te
grijpen door een verplichte pensioenverzekering in te stellen voor handarbeiders.52 Onder de
vorm van een drieledige bijdragenstructuur werden de gestorte bedragen op een rekening
44

W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 22.
G. VANTHEMSCHE, De beginjaren van de sociale zekerheid in België 1944-1963, Gent, VUBPress, 1994,
33.
46
Wet van 10 mei 1900 betreffende het ouderdomspensioen, BS 14 mei 1900.
47
Voorstel van wet betreffende een ouderdomspensioen, Parl. St. Kamer 1889-00, nr. 136, 2.
48
Voorstel van wet betreffende een ouderdomspensioen, Parl. St. Kamer 1889-00, nr. 136, 2-3.
49
Art. 2-5 wet van 10 mei 1900 betreffende het ouderdomspensioen, BS 14 mei 1900; W. VAN EECKHOUTTE,
Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters Kluwer, 2015, 9.
50
Wet van 10 december 1924 betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, BS 22
december 1924, IV, 6202.
51
Voorstel tot wet op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl. St.
Kamer 1922-23, nr. 18, 1-2.
52
Voorstel tot wet op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl. St.
Kamer 1922-23, nr. 18, 1-2; Art. 1 wet van 10 december 1924 betreffende de geldelijke gevolgen van ouderdom
en vroegen dood, BS 22 december 1924, 6202.
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gezet op naam van iedere verzekerde, waardoor er een kapitaal gevormd werd via deze
bijdragen en de hierop geldende intrest.53 Op deze manier beoogde de wetgever om een betere
bescherming te bekomen tegen het sociaal risico door een minimale ouderdomsrente op te
bouwen.54
18. Enkele

maanden

later

stelde

de

Belgische
55

pensioenverzekering in ten voordele van bedienden.

wetgever

ook

een

verplichte

Men beoogde het nastreven van het

gelijkheidsbeginsel door ook voor deze categorie een voldoende bescherming te
waarborgen.56 Zowel in de regeling voor handarbeiders als voor bedienden vertrok de
wetgever vanuit de visie dat een pensioen een soort uitgesteld loon vormde, dat diende
gefinancierd te worden door individuele kapitalisatie.57
19. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam men op het idee om een ontwerppact van sociale
solidariteit uit te grond te stampen waarin de bestrijding van armoede centraal stond (zie
randnummer 10).58 Specifiek op vlak van pensioenen maakte de wetgever zich ongerust of
arbeiders nog wel in staat waren voor zichzelf een behoorlijk pensioen op te bouwen,
aangezien de meeste mensen hun spaarboekje leeg was door de harde levensomstandigheden
tijdens de bezetting.59 De Belgische wetgever stelde vast dat de momenteel voorziene
tussenkomsten ontoereikend waren en de menselijke behoeften niet langer vervuld raakten.60
Het ontwerp beoogde dan ook “om het bedrag van ouderdomspensioenen op een behoorlijk
minimumpeil te brengen”.61 Als maatregel stelde men dan ook voor om een verhoging van het
pensioenbedrag door te voeren tot 50% van het gemiddeld loon van de werknemers.62 Om de
lopende pensioenen en de verhogingen te kunnen betalen diende men bijgevolg ook over te
53

W. VAN EECKHOUTTE, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters
Kluwer, 2015, 10.
54
Voorstel tot wet op de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom en vroegen dood, Parl. St.
Kamer 1922-23, nr. 18, 2.
55
Wet 10 maart 1925 betreffende de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden der bedienden, BS 1
april 1925, 2e boek, 29.
56
Voorstel tot wet op de verzekering tegen ouderdom en vroegtijdig overlijden der bedienden, Parl. St. Senaat
1923-24, nr. 91, 1-2.
57
W. VAN EECKHOUTTE, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters
Kluwer, 2015, 10.
58
J. VANLANGENDONK en J. PUT, Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 46.
59
Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, BS 30 december 1944, 1730.
60
Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, BS 30 december 1944, 1730.
61
Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, BS 30 december 1994, 1730-1731.
62
J. VANLANGENDONK en J. PUT, Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 47.
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gaan naar een nieuw stelsel van financiering, gebaseerd op zowel kapitalisatie als repartitie.63
Uiteindelijk werd het volledige ontwerp geïntegreerd in de Besluitwet van 1944.64
20. In 1955 kwam, wat betreft arbeiders, de volledige overgang van kapitalisatie naar
repartitie definitief tot stand en werden de pensioenbedragen nog verder verhoogd tot 60% of
75% (afhankelijk van de gezinssituatie) van het gemiddeld loon over de loopbaan.65 Het
wetsvoorstel verduidelijkt dat men op deze manier een vorm van harmonisatie beoogde te
bereiken tussen het pensioenbedrag van arbeiders uit de publieke sector en arbeiders uit de
private sector.66 Deze laatsten hadden namelijk de laatste jaren herhaaldelijk geëist om op
dezelfde voet geplaatst te worden met ambtenaren op vlak van pensioen.67 Ook voor
bedienden kwam er een gelijkaardige voordeligere pensioenregeling tot stand, maar omdat zij
echter bezwaren hadden tegen een volledig kapitalisatiesysteem, bleven zij voorlopig wel nog
een gemengd stelsel behouden.68
21. Na jaren vol wijzigingen op hoofdzakelijk financieel vlak besloot de wetgever in 1967 om
orde op zaken te stellen. Zowel bedienden, arbeiders, mijnwerkers en zeelieden zouden
voortaan onder het toepassingsgebied van éénzelfde wet (pensioenwet werknemers) vallen.69
Hierbij beoogde men om uniformiteit te bewerkstelligen: in naam van het algemeen belang en
het gelijkheidsbeginsel werden de pensioenbedragen gelijkgesteld en werden de categorieën
onder de overkoepelende noemer van werknemers gebracht.70 Vanaf dit moment werden de
pensioenen bovendien allemaal volledig geregeld door het repartitiesysteem.71

63

J. VANLANGENDONK en J. PUT, Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 47.
Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 30 december 1994,
1737.
65
Wet 21 mei 1955 betreffende het rust-en overlevingspensioen voor arbeiders, BS 19 juni 1955, 4e boek, 3972.
66
Voorstel tot wet betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl. St. 1954-55, nr. 240/14, 1.
67
Voorstel tot wet betreffende het rust- en overlevingspensioen voor arbeiders, Parl. St. 1954-55, nr. 240/14, 1.
68
Wet 22 februari 1960 tot wijziging van de wet van 12 juli 1957 betreffende het rust –en overlevingspensioen
ten voordele voor bedienden, BS 5 maart 1960, 1518; J. VAN LANGENDONCK en J. PUT, Handboek
socialezekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2006, 48.
69
Koninklijk Besluit nr 50 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers van 24 oktober 1967,
BS 27 oktober 1967, 11246.
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Rapport au Roi du arête royal nr. 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés,
Pasonimie 1967, 7ième série, 1129.
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W. VAN EECKHOUTTE, Compendium sociale zekerheidsrecht ’15-’16 – Band 1, Mechelen, Wolters
Kluwer, 2015, 13.
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Zelfstandigen
22. Oorspronkelijk was het zo dat zelfstandigen niet konden terugvallen op een verplichte
pensioenverzekering omwille van hun onafhankelijk statuut.72 Na de Tweede Wereldoorlog
hadden ook zij echter nood aan wat meer zekerheid: er was steeds meer vraag om ook voor
hen een verplichte pensioenregeling tot stand te brengen, wat resulteerde in een eerste wet van
1957.73 Uit de parlementaire voorbereidingen blijkt dat wetgever enerzijds de zelfstandigen
gerust wou stellen, maar anderzijds toch benadrukte dat de regeling enkel openstaat voor
zelfstandigen als een laatste toevlucht (dit dus wanneer de bestaansmiddelen ontoereikend
waren).74 Ter navolging van de uniformisering door de pensioenwet werknemers kwam in
1967 uiteindelijk ook een volledig verplichte pensioenregeling voor zelfstandigen tot stand,
waardoor ook voor hen het risico op ouderdom volledig gedekt wordt.75
Niet actieven
23. Ten slotte is het belangrijk te vermelden dat ook zogenaamde niet-actieven (personen die
geen

aanwezigheid

van

beroepsactiviteit

vertonen)

kunnen

terugvallen

op

een

pensioenregeling. Na de Tweede Wereldoorlog kunnen ook deze personen zich vrijwillig
aansluiten bij de pensioenregeling voor werknemers wanneer dit niet verplicht gesteld werd
aan een persoon op basis van zijn beroepsactiviteit.76
§2. Het sociale risico op ‘ziekte en invaliditeit’
24. De bescherming tegen de gevolgen van ziekte en invaliditeit is een bekommernis die al
speelt vanaf het ontstaan van de mens, maar de tussenkomst van de overheid op dit vlak liet
niettemin lang op zich wachten.77

72

V. FLOHIMONT, Gelijkheid in pensioenregelingen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen, Brugge,
Die Keure, 2013, 153.
73
Wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956, 4504.
74
Voorstel tot wet betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandige arbeiders, Parl. St. 1954-55, nr. 281/1, 2.
75
Koninklijk Besluit van 27 juli 1967 nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut van de zelfstandige, BS
27 juli 1967, 8071.
76
W. VAN EECKHOUTTE, Handboek Belgisch socialezekerheidsrecht, Mechelen, Kluwer, 2009, 30.
77
V. FLOHIMONT, Gelijkheid in de pensioenregelingen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen,
Brugge, Die Keure, 2013, 127.
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Werknemers
25. In België bestonden er al vele jaren maatschappijen van onderlinge bijstand, opgericht op
initatief van de bevolking, die voornamelijk erop gericht waren om via een vrijwillige
verzekering hulp en steun te bieden aan zieke of arbeidsongeschikte leden. 78 Toch konden zij
pas officieel erkend worden toen de Belgische wetgever in 1851 het initiatief nam tot het
oprichten van de wet betreffende de maatschappelijke onderlinge bijstand.79 Dankzij deze
erkenning konden de kassen rechtspersoonlijkheid aannemen en van bepaalde voordelen
genieten.80 Uit het wetsvoorstel blijkt enerzijds dat de overheid wenste om werknemers aan te
moedigen zich zelf in te dekken tegen het risico op ziekte of invaliditeit.81 Desondanks werd
verder wel benadrukt dat de rol van de staat in de rest van het verhaal vrij beperkt zou blijven:
de overheid zou zorgen voor meer centralisatie tussen de vele spaarkassen en een adviserende
rol aannemen, maar voor de rest niet tussenkomen.82 De financiering van de ziekenkassen
moest dan ook blijven gebeuren aan de hand van bijdragen van de leden.83

De passieve rol van de overheid wordt ook
duidelijk aangetoond door dit stukje uit een
arbeidsreglement van 1870: ‘ziek personeel
wordt geen loon betaald, éénieder dient elke
week een deel van zijn loon opzij te zetten om
dergelijke tegenslagen op te vangen’.84

26. Na 1890 begon zich ook op vlak van bescherming tegen ziekte een iets actievere periode
van overheidsoptreden te manifesteren. Zo ontstond er een wet van 23 juni 1894 die de
78
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81
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1849-50, nr. 272, 1.
82
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1849-50, nr. 272, 1.
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V. FLOHIMONT, Gelijkheid in de pensioenregelingen voor ambtenaren, werknemers en zelfstandigen,
Brugge, Die Keure, 2013, 128.
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Arbeidsorder voor werknemers, 1870, http://www.standaard.be/cnt/jobat_3662.
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hulpkassen toeliet om erkend te worden door de overheid onder bepaalde voorwaarden.85
Dankzij deze erkenning konden zij een subsidiëring van de staat ontvangen.86 De Belgische
wetgever haalt in het wetsontwerp als eerste motief hiervoor aan dat de ziekenkassen
doorheen de jaren sterk toegenomen zijn in aantal.87 Als tweede reden werd aangegeven dat
zij ook het concept ‘ziekte’ steeds ruimer gingen opvatten doordat mensen voor zeer
uiteenlopende gevallen bij hen aanklopten voor ondersteuning.88 De Belgische overheid
besefte het toenemend belang van de kassen, zodat zij daarom het initiatief nam om mee te
sponseren via subsidies.89
27. Verder gingen de bestaande mutualiteiten en maatschappijen van onderlinge bijstand zich
ook verenigen in nieuwe verbonden zodat zij zwaardere risico’s konden verzekeren.90 Dit
fenomeen resulteert uiteindelijk in de oprichting van nationale verbonden, vooral begin
twintigste eeuw, zoals de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten.91
28. Een volgende stap werd pas genomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Besluitwet uit
1944, die beoogde om de naoorlogse armoede weg te werken bij de bevolking, legde namelijk
voor het eerst de beginselen vast voor een verplichte ziekte en invaliditeitsverzekering.92 De
Belgische wetgever wou aan iedere arbeider een verbeterd bestaan verzekeren in
overeenstemming met de moeilijke toestand waarin België zich destijds nog bevond. 93 Men
maakte zich daarom grote zorgen over de angst voor een ongeval of ziekte, dat verpletterende
lasten met zich zou meebrengen voor het gezinsbudget.94 Om iedere burger te behoeden voor
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Art. 6 Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 30 december
1994, 1737.
93
Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, BS 30 december 1944, 1730.
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Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
arbeiders, BS 30 december 1944, 1730.
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zware financiële gevolgen in geval van niet-aansluiting bij een hulpkas, maakte men de
ziekte-en invaliditeitsverzekering voortaan verplicht voor werknemers.95
29. Even later kwam in 1963 alweer een nieuwe belangrijke wet tot stand, die invulling gaf
aan de beginselen van de Besluitwet.96 Verder werd het belang van bescherming tegen het
risico op ziekte en invaliditeit reeds in 1944 erkend, maar alleen voor werknemers.97 In de
voorbereidende werken van de wet van 1963 verklaarde de Belgische wetgever echter
uitdrukkelijk dat het recht op een ziekte – en invaliditeitsverzekering een recht is dat iedereen
diende toe te behoren.98 De verschillende regelingen onder de sociale bevolkingsgroepen
leidden bovendien tot problemen of ongeschikte oplossingen.99 Concreet werd in artikel 22
van de wet dan ook de mogelijkheid voorzien om het toepassingsgebied van de verplichte
ziekteverzekering uit te breiden naar zelfstandigen en vastbenoemd overheidspersoneel.100
30. Doorheen de jaren werd de wet van 1963 aangevuld met verschillende artikelen en had ze
bevoegdheden van organen, belast met de verzekering inzake gezondheidszorg, gewijzigd.101
Daarom drong zich volgens de wetgever een nieuw en meer gestructureerd kader op rondom
de verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering.102 Bijgevolg werd de wettekst in de jaren
negentig vervangen door de zogenaamde ziektewet (14 juli 1994), waarop werknemers de dag
van vandaag nog steeds dienen terug te vallen.103 Men vindt in de wet een regeling terug voor
medische ziektekosten, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, moederschapsuitkeringen en voor
95

Voordracht aan den Regent, Besluitwet 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der
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99
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uitkeringen, Pasonimie 1994, 2806.
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medische ongevallen die het gevolg zijn van gezondheidszorg (apart geregeld door wet van 31
maart 2010).104
Ambtenaren
31. Vastbenoemde ambtenaren die werkonbekwaam raakten waren allang verzekerd tegen
werkonbekwaamheid. De wet van 1844 zorgde immers voor een pensioenuitkering in geval
van definitieve arbeidsongeschiktheid, ongeacht de leeftijd van de betrokkene. 105 Hierbij ging
men opnieuw uit van het idee dat de beoefenaars van openbare ambten beloond dienden te
worden voor hun bewezen diensten.106 Op vlak van gezondheidszorg werd er in 1965 beslist
om aan overheidspersoneel dezelfde bescherming te bieden als werknemers.107 Dit gebeurde
ter invulling van artikel 22 van de wet van 1963.108 Wat betreft de ziekteuitkeringen, geniet
het statutair overheidspersoneel een eigen en meer gunstigere regeling.109
Zelfstandigen
32. In 1964 kwam er uiteindelijk ook voor zelfstandigen een verplichte ziekteverzekering tot
stand voor wat betreft de ‘gezondheidszorg’, maar het toepassingsgebied werd echter beperkt
tot ‘grote risico’s’.110 De leden van de consultatieve werkgroep die zich destijds bezig hielden
met de studie van het statuut van de zelfstandigen waren het oneens over de omvang van
bescherming die de verzekering diende te bieden.111 Zo beschikte men niet over voldoende
parameters die het financieel stelsel moesten garanderen, wat zich weerspiegelde in een
onzeker karakter van de economische weerslag die bij zelfstandigen teweeg gebracht werd in
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invaliditeitsverzekering, Parl. St. Kamer 1962-63, nr. 527/16, 83.
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geval

van

ziekte

of

ongeval.112

Daarom

besloot

de

Belgische

wetgever

om

voorzichtigheidsredenen de verplichte verzekering te beperken tot “risico’s die van zulke aard
zijn dat zij een ernstig sociaal gevaar betekenen voor de zelfstandigen en hun gezinnen”
(zogenaamde ‘grote risico’s).113 Sinds 2008 ressorteren de zelfstandigen echter volledig onder
de algemene ziektekostenregeling van werknemers wat betreft hun medische kosten en werd
er dus komaf gemaakt met deze beperking.114
33. Hierna was het wachten tot 1971 vooraleer ook de invaliditeitsverzekering verplicht
gemaakt werd voor deze bevolkingsgroep.115 De werkgroep was namelijk lange tijd van
oordeel was dat het voldoende was om zelfstandigen actief aan te sporen tot een vrije
verzekering om het risico op arbeidsongeschiktheid solidair te dekken.116 Zij stelden voor om
invaliditeit vanaf het vierde jaar pas verplicht te dekken. 117 Uiteindelijk besloot de wetgever,
op advies van de Hoge Raad van Middenstand, om de kwetsbaarheid van de zelfstandige toch
te aanvaarden en een uitkeringsverzekering verplicht te stellen.118 Vandaag de dag dienen
zelfstandigen

voor

wat

betreft

arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

en

moederschapsverzekeringen zich nog steeds te wenden tot deze aparte wet.
Niet actieven
34. Ten slotte werd de ziektekostenverzekering na de Tweede Wereldoorlog verder uitgebreid
tot de hele bevolking. Ook de zogenaamde niet-actieven kunnen met andere woorden
terugvallen op deze sociale zekerheidsregeling.119
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§3. Het sociale risico op ‘werkloosheid’
Werknemers
35. Net als de vorige klassieke sociale risico’s kwamen de eerste werkloosheidsverzekeringen
oorspronkelijk tot stand via vrije initiatieven. Tijdens de periode 1850-1890 richtten enkele
vakbonden een aantal werkloosheidskassen op.120 Werknemers konden zich uit vrije wil
hierbij aansluiten en door zelf regelmatig bijdragen te storten bescherming zoeken tegen
onvrijwillig verlies van hun werk.121
36. Toen de overheid in 1850 overging tot het erkennen van maatschappijen voor onderlinge
bijstand (zie randnummer 25), werd in het parlement ook al de kwestie van de
werkloosheidskassen ter sprake gebracht. Zo werd er door deze maatschappijen in het
wetsontwerp aan de minister verdedigd dat naast ziekte en ouderdom, werkloosheid een derde
bedreigend element vormde voor de Belgische werknemers en dat men hiertegen bescherming
diende te bieden.122 Men lanceerde een oproep naar meer overheidssteun omdat enkel de beter
betaalde werknemers de kans kregen om zich te laten verzekeren en ze bovendien slechts een
bescheiden vergoeding in de plaats kregen.123 Deze bleef echter onbeantwoord. In 1897 nam
de provincie Luik, even later ook gevolgd door de stad Gent, uiteindelijk wel het initiatief om
subsidies toe te kennen aan de lokale kassen.124
37. Het werd echter wachten tot 1920 voordat werklozen ook op nationaal niveau konden
terugvallen op bescherming: in dit jaar werd er via een K.B. een Nationaal Crisisfonds
opgericht.125 Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de overgrote meerderheid van werknemers
tewerkgesteld in industriële fabrieken verplicht het werk moeten neerleggen, waardoor velen
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van hen schulden hadden.126 Bovendien had dit er ook toe gezorgd dat de
werkloosheidskassen financieel uitgeput geraakt waren, aangezien zij hierdoor hun beste
sponsors verloren.127 De Belgische overheid besloot dan ook om de kassen te helpen aan de
wederopbouw door staatssubsidies toe te kennen. Bovendien werden ook gemeenten en
provincies aangespoord maatregelen te nemen tegen werkloosheid.128
38. De Besluitwet van 1944 legde voor dit sociaal risico voor het eerst de beginselen vast tot
het

invoeren

van

een

verplichte

werkloosheidsverzekering.129

Uit

parlementaire

werkzaamheden blijkt opnieuw dat men de Belgische bevolking wou vergewissen van
opnieuw zo een periode van ellende.130 Daarom verlangde men “naar een regime waarin
iedereen die tot werken bekwaam is, in zijn arbeid de mogelijkheid vindt om zijn bestaan te
verdienen, naar een regime van recht op arbeid”.131 Het instellen van een verplichte
verzekering zou voor meer sociale bescherming en zekerheid zorgen.132 In afwachting hiervan
richtte de Belgische wetgever daarom via de Besluitwet reeds een voorlopig steunfonds op
voor de werklozen.133
39. In navolging van de Besluitwet werd in 1963 de verplichte werkloosheidsverzekering
uiteindelijk ook vastgesteld in een wettelijk kader.134 Uiteraard beoogde de wetgever in de
eerste plaats om zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te houden.135 Om dit
belang van preventie te onderstrepen, voegde men daarom in het K.B. ook een hele reeks
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bepalingen in rondom arbeidsvoorziening.136 Het toepassingsgebied van de verzekering
strekte zich uit tot iedereen die verbonden was met een arbeidsovereenkomst en de
financiering gebeurde opnieuw drieledig.137 Verder garandeerde men een optimale
bescherming door het recht op een uitkering te koppelen aan het aantal gewerkte arbeidsdagen
en niet aan een staat van behoeftigheid.138
40. De gulle werkloosheidsuitkeringen werden echter deels aan banden gelegd toen België in
1974 geconfronteerd werd met een economische crisis.139 Hierdoor steeg het aantal werklozen
zienderogen.140 Ook de overheid kampte met een financieel deficit zodat de Belgische
wetgever

besloot

een

aantal

wijzigingen

door

te

voeren

om

de

verplichte

werkloosheidsverzekering te kunnen blijven subsidiëren.141 Enerzijds werden er strengere
sancties en controlebepalingen ingevoerd.142 Anderzijds besloot men ook om de
uitkeringsbedragen voor bepaalde langdurig werklozen drastisch in te perken.143
41. In de jaren die hierop volgden werden er verschillende nieuwe regelingen, tot stand
gebracht, zoals uitkeringen voor het brugpensioen en de loopbaanonderbreking. 144 Er
ontstonden namelijk steeds meer specifieke situaties op de arbeidsmarkt die nood hadden aan
aparte regelingen.145

136

Art. 31-117 Koninklijk Besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, BS 18
januari 1964, 506.
137
Art. 3 en Art. 118 Koninklijk Besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid,
BS 18 januari 1964, 506.
138
Art. 118 Koninklijk Besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, BS 18
januari 1964, 506.
139
R. VANDEPUTTE, Economische crisis van België – 1944-1984, Tielt, Lannoo, 1985, 137.
140
J. VANLANGENDONCK, J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGEN en A. REGENMORTEL,
Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 48.
141
R. DE WULF, Voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid houdende Koninklijk Besluit van 24
december 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en
werkloosheid, BS 31 december 1980, 14650.
142
Art. 6 Koninklijk Besluit van 5 oktober 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 1963
betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, BS 10 oktober 1979.
143
Art. 3, §3 Koninklijk Besluit van 24 december 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december
1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, BS 31 december 1980, 14651.
144
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende
vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, BS 31 januari 1975,
1055; Art. 100 herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 januari 1985, 699.
145
Voorstel tot wet betreffende de herstelwet houdende sociale bepalingen, Parl.St. Kamer 1984-85, nr. 1075/1.

20

42. Uiteindelijk werd verscheen er in 1991 een nieuwe tekst die de reglementering op de
werkloosheidsuitkeringen (werkloosheidsbesluit voor werknemers) regelde.146 Dit gebeurde
naar aanleiding van de staatshervorming in 1989: deze had namelijk een aantal wijzigingen
met zich meegebracht op vlak van organisatie van de RVA, zodat de bestaande regelgeving
uit 1963 diende aangepast te worden.147
Ambtenaren
43. Voor ambtenaren werd lang geen dekking voorzien voor dit risico, omdat men ervan
uitging dat zij geen bescherming nodig hadden door hun vastheid van betrekking. Deze
bescherming was echter niet absoluut: in bepaalde gevallen kon ook overheidspersoneel
ontslagen worden.148 Naast het verlies van hun beroepsinkomen, kwam men dan bijgevolg
terecht in een situatie waarin men geen aanspraak kon maken op sociale bescherming via
uitkeringen en ten laste viel van de sociale bijstand.149 De Belgische wetgever vond de
gevolgen van deze maatregel nogal verregaand, aangezien zo de familieleden van een
afgedankte ambtenaar mee getroffen werden door diens fout.150 Vanuit dit oogpunt heeft de
Belgische werkgever in 1991 dan ook een programmawet opgericht, die ervoor zorgt dat de
sociale bijdrageregeling ook op overheidspersoneel retroactief toegepast kan worden wanneer
men zijn betrekking verliest.151
Zelfstandigen
44. Zelfstandigen kunnen, wanneer zij geconfronteerd worden met werkloosheid, sinds 1997
terugvallen op een aparte regeling die in een afzonderlijke faillissementsverzekering
voorziet.152 Uit voorbereidende werken blijkt dat de wetgever hiermee enerzijds tegemoet
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wilde komen aan de wet tot modernisering van de sociale zekerheid uit 1996.153 Hieruit
volgde immers de verplichting om een uniforme toepassing van sociale zekerheid te
garanderen aan zelfstandigen.154 Anderzijds werd er gewezen op de belangrijke evolutie die
het statuut van zelfstandige het laatste decennium had doorgemaakt: de progressieve
ontwikkeling van een steeds groter sociaal vangnet ten voordele van hen heeft ertoe geleid dat
ook hun uitgaven aanzienlijk gestegen zijn.155 Hierdoor vond er in de jaren 1985 tot 1995 een
stijging van faillissementen plaats met maar liefst 17%.156 Om deze beweegredenen besloot de
wetgever dan ook een recht op uitkeringen te openen voor zelfstandigen die hun activiteit
moesten stopzetten ten gevolge van faillissement of een collectieve schuldenregeling.157
45. De laatste jaren werd deze verzekering voor hen verder uitgebreid. Vanaf 2012 kunnen
zelfstandigen onder bepaalde voorwaarden een uitkering aanvragen wanneer zij gedwongen
worden hun activiteit stop te zetten ten gevolge van brand, natuurrampen, vernielingen en
allergie.158 Sinds kort werd hier ook nog een vierde pijler aan toegevoegd, namelijk de
stopzetting wegens ‘economische moeilijkheden’.159 Via deze maatregelen beoogde de
overheid, naast een betere sociale bescherming, ook om instrumenten uit te werken die
153
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vermijden dat zelfstandigen dit stadium van gedwongen stopzetting bereiken. Daarom zorgde
men voor een verbetering van de verzekering om de toegang ertoe makkelijker te maken. 160
§4. Het sociale risico op ‘kinderlast’
Ambtenaren
46. De eerste beroepscategorie die sociale bescherming kreeg van de overheid tegen dit risico
was het overheidspersoneel. Reeds vanaf 1919 werd er aan staatsambtenaren kinderbijslag
toegekend, alsook in sommige gemeentelijke en provinciale besturen.161 Een wettelijke basis
voor deze toekenning blijkt echter te ontbreken. De exacte beweegreden voor het geven van
dit privilege is dan ook onduidelijk.162
47. In 1928 kwam er wel een wet tot stand die tot doel had een grotere gelijkheid door te
voeren tussen mensen die rechtstreeks en onrechtstreeks (via een aannemer) voor de overheid
tewerk gesteld waren.163 De Belgische wetgever was van oordeel dat een harmonisering op dit
vlak wenselijk was en dat de beste manier hiertoe was om “de staat, na de gezinsvergoeding
in zijne eigene diensten te hebben ingevoerd, met beslistheid de beweging steunen, die in de
private industrie tot stand is gekomen.”

164

Dit laatste verwees naar het feit dat sommige

werknemers in de privésector gezinsvergoedingen kregen, op eigen initiatief van hun
ondernemingshoofden.165 Bovendien haalde de wetgever ook als motief aan dat zij de
geboortedaling (die destijds sterk speelde en aanzien werd als een zwakte voor het vaderland),
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wou bestrijden via het toekennen van een extra premie aan grote gezinnen.166Als resultaat van
de wet moesten alle privéondernemingen die voor de staat wouden werken zich verplicht
aansluiten bij een compensatiekas opdat de overheid een minimumvergoeding per kind zou
betalen.167 Deden ze dit niet, dan moesten zij deze bijslag zelf uitbetalen.168
Werknemers
48. Rond 1929 werd de Belgische wetgever echter geconfronteerd met een aantal problemen.
Vooreerst bleef het aantal werkgevers dat zich aansloot bij compensatiekassen drastisch
toenemen.169 Verder bleef ook het geboortecijfer steeds dalen, tot maar liefst 25% in sommige
groten steden.170 Men zag hierin voldoende beweegredenen om ook over te gaan tot het
organiseren van een verplichte gezinsvergoeding voor werknemers.171 Op deze manier
probeerde men onder andere het aantal geboortes in België weer omhoog te stimuleren.
Bovendien zou de veralgemening van de regeling ook zorgen voor een grotere gelijkheid
tussen de werknemers in de privésector onderling.172 Een wet van 1930 verplichtte elke
werkgever daarom om zich aan te sluiten bij één van de compensatiekassen voor
gezinsbijslag.173
49. In 1936 nam de Belgische overheid een volgende initiatief: men stelde een K.B. op
waardoor overheidspersoneel voortaan volledig onder het toepassingsgebied viel van de
kinderbijslagregeling van werknemers.174 Deze regeling werd later bevestigd in artikel 3 van
de wet van 19 december 1939.175
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Zelfstandigen
In de parlementaire voorbereidingen van de wet van de wet van 4 augustus 1930 kwam reeds
de vraag naar voor of ook zelfstandigen voortaan geen recht op een kinderbijslag moesten
krijgen. De Belgische wetgever liet toen echter vallen dat het wettelijk kader zich niet tot deze
uitbreiding uitstrekte.176 Toch bevestigde men even later in de tekst dat “andere
maatschappelijke wetgeving zich geleidelijk diende te ontwikkelen”.177 Met andere woorden:
de kinderbijslag werd geenszins geweigerd aan deze beroepscategorie, men was enkel nog
niet zeker van het tijdstip van uitbreiding.178 In 1937 kwam uiteindelijk de beloofde wet tot
stand, die ook aan zelfstandigen bescherming bood tegen het risico op kinderlast.179 Als
motieven werden onder andere opnieuw het beginsel van gelijke behandeling tussen
werknemers en zelfstandigen aangehaald, een sociale bekommernis en de bestrijding van het
dalend geboortecijfer.180 Het is het enige sociale risico waarbij zelfstandigen zo vroeg al
konden rekenen op sociale bescherming.
Recent
50. Ten slotte bracht ook de zesde staatshervorming een aantal belangrijke vernieuwingen met
zich mee op vlak van kinderbijslag. Ten eerste zorgde deze voor een defederalisering: het
gezinsbeleid behoort vanaf 1 juli 2014 niet langer tot de federale sociale zekerheid, maar
vormt een bevoegdheid die overgeheveld wordt naar de gemeenschappen.181 Hierdoor behoort
de gezinsbijslag als het ware niet langer tot één van de takken van de sociale zekerheid.
Omdat het echter afwachten is totdat de gemeenschappen hun eigen regeling tot stand brengen
en

laten gelden, blijft voorlopig de federale basistekst nog gelden. Daarom wordt dit

onderdeel in deze masterproef alsnog vermeldt en besproken. Als tweede gevolg werd de wet
van 4 april 2014 (algemene kinderbijslagwet) gecreëerd, die nu vanaf zowel werknemers,
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zelfstandigen als ambtenaren onder éénzelfde wettelijk kader laat vallen.182 De bedragen die
de drie beroepscategorieën voortaan ontvangen worden met andere woorden gelijkgesteld.
Deze wet werd specifiek ingevoerd met als doel om “vóór de bevoegdheidsoverdracht aan de
deelstaten één enkel wetgevend kader inzake kinderbijslag in te voeren dat zowel van
toepassing is op werknemers, ambtenaren als zelfstandigen”.183 Ook in het zogenaamde
Vlinderakkoord (Regering Di-Rupo I) werd al bevestigd dat de bevoegdheid pas overgeheveld
kon worden na het wegwerken van de bestaande verschillen tussen werknemers en
zelfstandigen.184
§5. Het sociale risico op ‘arbeidsongeschiktheid’
Werknemers
51. De eerste periode na de Belgische onafhankelijkheidverklaring werd men in België slechts
op relatief kleine schaal geconfronteerd met ernstige arbeidsongevallen. 185 In de tweede helft
van de negentiende eeuw werd men echter voor het eerst geconfronteerd met een hoog aantal
gewonde of gedoode arbeiders op het werk. 186 Dit viel uiteraard te wijten aan de opmars van
de industrialisering en de concentratie van arbeid in grote productie-eenheden. 187
52. In 1890 werd er op initiatief van de bevolking een hulpkas opgericht, waarbij arbeiders
zich vrijwillig konden aansluiten en een kleine vergoeding ontvingen wanneer zij slachtoffer
werden van een arbeidsongeval.188 Slachtoffers konden hiernaast ook terugvallen op het
gemene aansprakelijkheidsrecht om een schadevergoeding te eisen. Men ging er echter van uit
dat werknemers, die gevaarlijk werk verrichtten, aanvaard hadden om zich bloot te stellen aan
deze risico’s bij het ondertekenen van hun arbeidsovereenkomst.189 Daarom kon men slechts
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slagen in het bekomen van een vergoeding wanneer je als slachtoffer een fout of een gebrek
aan voorzorg door de werkgever kon bewijzen.190
53. In 1903 besloot de Belgische overheid toch om een eerste arbeidsongevallenwet op te
richten die meer bescherming bood aan burgers (oorspronkelijk enkel aan industriële
arbeiders).191 Als eerste beweegreden wordt er in de voorbereidende werken aangehaald dat
het bewijzen van een fout, in hoofde van de werkgever, door de werknemer gepaard gaat met
vele moeilijkheden.192 De Belgische wetgever wijst erop dat het aantal slachtoffers dat er
effectief in slaagde om een vergoeding te bekomen bijgevolg erg laag lag.193 Bij gebrek aan
een beroepsinkomen en vervangende vergoeding kan de geblesseerde werknemer zich niet
langer verzekeren van een zeker bestaan. Als de arbeidsongeschiktheid langdurig aanhoudt
zorgt dit er bovendien voor dat ook familieleden van het slachtoffer in een cirkel van ellende
terechtkomen.194 Ten tweede haalt men aan dat het dan ook onacceptabel is om het lot van de
slachtoffer af te laten hangen van de “good-will” van de werkgever, omdat dit zal leiden tot
misbruik van het slachtoffer.195 De arbeidsongevallenwet diende daarom tegemoet te komen
aan deze tekortkomingen via de introductie van een nieuw principe van aansprakelijkheid. De
werkgever moest voortaan aan zijn werknemer, die slachtoffer werd van een arbeidsongeval,
een vergoeding betalen ten belope van 50% van het loon, zonder dat er hiervoor een fout van
de werkgever moest worden aangetoond.196 Dit werd nadien ook bevestigd door het Hof van
Cassatie.197
54. In 1930 werd het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenwet niet enkel verder
verruimd naar arbeiders uit andere sectoren, maar ook naar bedienden.198 De wetgever
beoogde hiervoor een toepassing te verzekeren van het gelijkheidsbeginsel, aangezien het
190

Cass. 28 maart 1889, Pas. 1889, I, 161.
Wet van 24 december 1903 houdende de vergoeding van schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, BS 28
december 1903, 4e boek, 6297.
192
Voorstel tot wet houdende de vergoeding van schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, Parl. St. Kamer
1900-01, nr. 123,1.
193
Voorstel tot wet houdende de vergoeding van schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, Parl. St. Kamer
1900-01, nr. 123,1.
194
Voorstel tot wet houdende de vergoeding van schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, Parl. St. Kamer
1900-01, nr. 123,1.
195
Voorstel tot wet houdende de vergoeding van schade voortspruitende uit arbeidsongevallen, Parl. St. Kamer
1900-01, nr. 123, 2.
196
Art. 4 wet van 24 december 1903 houdende de vergoeding van schade voortspruitende uit arbeidsongevallen,
BS 28 december 1903, 4e boek, 6297.
197
Cass. 20 mei 1904, Pas. 1904, I, 246.
198
Wet 18 juni 1930 houdende herziening van de wetgeving op de vergoeding der schade voortspruitende uit
arbeidsongevallen, BS 5 juli 1930, 3e boek, 3547.
191

27

“onaanvaardbaar zou zijn om categorieën te creëeren tussen werknemers onderworpen aan
de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst”.199 Werknemers met een gelijkaardig
loon, die blootgesteld worden aan dezelfde risico’s, verdienen een gelijke behandeling. 200 Als
tweede beweegreden werd bovendien aangehaald dat de uitbreiding ook zou zorgen voor een
financiële verlichting voor de overheid.201
55. De laatste belangrijke maatregel op dit vlak werd genomen in 1971: men introduceerde
een verplichte verzekering in hoofde van de werkgever.202 Hierdoor werd de verzekeraar
voortaan de debiteur van de vergoeding.203 De wetgever nam deze maatregel enerzijds om aan
te sluiten bij de meest recente tendensen in de sociale wetgeving. 204 Anderzijds beoogde men,
door de verzekering verplicht te maken, het slachtoffer een bijzondere bescherming te bieden:
als de werkgever nalaat de verzekering af te sluiten, zal het Fonds voor arbeidsongevallen
instaan voor de betalingen van de vergoeding.205
Ambtenaren
56. Ambtenaren werden reeds door de wet van 1844 gedeeltelijk

beschermd tegen

arbeidsongevallen. Als de uitoefening van hun ambt onderbroken werd door een ongeval dat
de arbeidsongeschiktheid met zich meebracht, konden zij immers aanspraak maken op een
vroegtijdig pensioen.206 In 1967 kwam er echter ook een aparte regeling voor hen tot stand die
specifiek dekking bood tegen dit sociaal risico.207 De wetgever verduidelijkt in de
parlementaire voorbereidingen dat “het voorheen toegekende pensioen slechts gedeeltelijk de
verloren wedde van het slachtoffer compenseerde, en dat het verder geen vergoeding was van
199
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het nadeel berokkend door het ongeval.”208 Daarom wou men een gelijkaardig systeem
uitwerken als dat van werknemers uit de privésector, om zo ook aan ambtenaren een optimale
bescherming te bieden.209 De regeling van 1967 kwam bijgevolg tot stand met de doelstelling
“een vergoeding te verzekeren aan het slachtoffer, welk aangepast is aan het opgelopen
nadeel ten gevolge van het ongeval.”210
Zelfstandigen
57. Zelfstandigen werken niet onder het gezag van een werkgever en zijn dus als dusdanig
niet verzekerd tegen arbeidsongevallen. Enkel wanneer zij personeel in dienst nemen en dus
optreden als werkgever, zullen ook zij gebonden zijn door de verzekeringsplicht voor
arbeidsongevallen.211
§6. Het sociale risico op ‘beroepsziekte’
58. Lang ontbrak er elke vorm van bescherming tegen dit sociale risico, zelfs op vlak van
particuliere initiatieven. Privéverzekeraars waren immers zelf ook niet happig op het invoeren
van een verzekering voor dit risico omdat zij vreesden voor hoge vergoedingskosten die
hiermee zouden gepaard gaan.212 Ondanks het feit dat er herhaaldelijk werd aangedrongen op
het maken van een gelijkaardige wet voor beroepsziekten, moet dit sociale risico wachten tot
in het interbellum op zijn erkenning door de overheid.
Werknemers
59. In 1927 werd de eerste beroepsziektenwet aangenomen in België ten voordele van
werknemers.213 Uit de parlementaire werkzaamheden blijkt dat de Belgische wetgever zich al
208
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langer bewust was van het risico op beroepsziekten en dat men al eerder open stond om hier
bescherming tegen te bieden via de oprichting van een verzekeringsstelsel.214 Helaas botste dit
voornemen steeds op een aantal grote obstakels.215 Zo was er namelijk noch een sluitende
bepaling rondom beroepsziekten, noch een precies criterium dat kon worden gebruikt voor de
diagnose, in de wetgeving voorhanden.216 Verder manifesteerden de ziekten zich ook erg
traag en waren de zwaarste klachten meestal pas zichtbaar na enkele jaren, vaak wanneer het
ongezond werk al werd stopgezet.217 Daarnaast waren de symptomen van een beroepsziekte
vaak erg gelijkaardig met die van een ziekte door een andere oorzaak.218 Dit alles zorgde voor
een grote wolk van onzekerheid en moeilijkheden in het bepalen van een billijke
vergoeding.219 Echter, doordat de geneeskunde erg snel evolueerde en er steeds meer gevallen
opdoken waarin het oorzakelijk verband nog nauwelijks te ontkennen viel, werd de wetgever
toch gedwongen om zelf initiatief te nemen.220 De goedkeuring van Aanbeveling nr. 25 van
de Internationale Arbeidsorganisatie aangaande beroepsziekten vormde hiertoe het laatste
duwtje in de rug: deze werd door België geratificeerd en een dag later kwam de
beroepsziektenwet tot stand.221
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60. In 1962 werd er een wetsontwerp voorgesteld om een de beroepsziektewet te hervormen.
De wetgever haalde hiervoor als motief aan dat de vorige wet een aantal financiële en sociale
tekortkomingen vertoonde.222 Het voorstel werd goedgekeurd en in 1963 nam men een
nieuwe wet aan die onder meer de lijst van beroepsziekten uitbreidde en meer inspeelde op
toenemende preventie.223 De regeling inzake beroepsziekten werd even later geïntegreerd in
een apart K.B. en wet van 3 juni 1970, afgekort de beroepsziektenwet.224
Ambtenaren
61. Voor ambtenaren besloot de overheid pas in 1967 om sociale bescherming te bieden.225 In
de parlementaire voorbereidingen haalt de wetgever aan dat hij zich bewust is van de mindere
bescherming dat het overheidspersoneel op dat moment geniet.226 Om de toepassing van het
gelijkheidsbeginsel te verzekeren wenste hij daarom een gelijkaardige regeling in te stellen
voor ambtenaren, rekening houden met specifieke omstandigheden van de publieke sector.227
Men beoogde daarom om ook aan hen “een vergoeding toe te kennen aangepast aan het
nadeel opgelopen ten gevolge van beroepsziekten”.228
Zelfstandigen
62. Omwille van hun onafhankelijk statuut kunnen zelfstandigen zich niet beroepen op een
aparte regelgeving en zijn als dusdanig niet verzekerd tegen beroepsziekten.
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Recent
63. Ten slotte bracht Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie de Block op 27
september 2016 naar buiten dat vanaf 2017 het Fonds voor Beroepsziekten en het Fonds voor
Arbeidsongevallen zullen samensmelten tot één Federaal agentschap voor beroepsziekten
(FEDERIS).229 Deze nieuwe dienst zal alle opdrachten van de twee vorige diensten
overnemen. De maatregel werd genomen in het kader van de hervorming van het
erkenningssysteem voor beroepsziekten en beroepsgerelateerde ziekten.
Afdeling II. DE SOCIALE BIJSTAND
64. In de periode na de Tweede Wereldoorlog besefte de Belgische wetgever ook al vrij snel
dat na het uitbreiden van het personeel toepassingsgebied er nog steeds mensen niet konden
terugvallen op het vangnet van de sociale zekerheid. Het sociale risico ‘behoeftigheid’ werd al
snel erkend en opgevangen via een tweede systeem van sociale bijstand, dat een aantal
minimale inkomsten garandeert.230 De gedachtegang hiertoe is ontstaan vanuit het
solidariteitsbeginsel.231 Het toenemend belang van solidariteit in onze maatschappij houdt
immers in dat sociale verzekerden niet alleen zichzelf veiligstellen tegen sociale risico’s via
het betalen van bijdragen, maar ook zorgen voor het dekken hiervan ten voordele van
personen die geen aanspraak kunnen maken op een socialezekerheidsprestatie omdat ze niet
voldoen aan de voorwaarden.232
65. De sociale bijstand bestaat momenteel uit vier grote takken: financiële tegemoetkomingen
voor gehandicapten, het recht op maatschappelijke integratie (leefloon), de inkomensgarantie
voor ouderen en de gewaarborgde kinderbijslag.233 Op die manier beoogt de overheid om ook
deze categorie van de bevolking te beschermen tegen noodsituaties.
229
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Deel II: DE ONTWIKKELING VAN NIEUWE SOCIALE RISICO’S IN
BELGIE

Hoofdstuk I. Het begrip ‘nieuwe sociale risico’s’
Afdeling I. BEGRIPSOMSCHRIJVING
66. De inhoudelijke pijlers van de bescherming tegen de klassieke sociale risico’s waartegen
de Belgische overheid vandaag de dag optreedt zijn grotendeels tot stand gekomen in een
naoorlogse context. Wanneer het echter gaat over de toekomst van Westerse welvaartstaten,
wordt er in de rechtsleer steeds vaker gesproken over het concept van ‘nieuwe sociale
risico’s’. Er kan echter vastgesteld worden dat een precieze juridische definitie van dit begrip
nog ontbreekt, zodat de meeste gezaghebbende auteurs terugvallen op een algemene
begripsomschrijving.
67. Nieuwe sociale risico’s worden omschreven als “situaties waarin individuen te maken
krijgen met inkomensverlies en die ontstaan zijn als gevolg van de sociale en economische
veranderingen die de laatste drie tot vier decennia plaatsgevonden hebben en die gepaard
gingen met de overgang naar een postindustriële samenleving”.234
Afdeling II. RISICOGROEPEN
68. Nieuwe sociale risico’s hebben over het algemeen weinig gemeen met elkaar, behalve dat
zij steeds meer ter sprake komen in vele West-Europese landen en dat zij dezelfde sociale
bevolkingsgroepen lijken te viseren.235 Vooral bepaalde vrouwen, jongeren op de
arbeidsmarkt en mensen die laaggeschoold zijn bevinden zich in het directe leefmilieu waar
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de nieuwe sociale risico’s zullen optreden.236 Voor hen zullen de gevolgen hiervan dan ook
duidelijk voelbaar zijn.
Afdeling III. AFBAKENING TEN OPZICHTE VAN KLASSIEKE SOCIALE RISICO’S
69. Van klassieke sociale risico’s werd reeds eerder een algemene omschrijving gegeven. Het
waren eventualiteiten in het leven van de mens, die verhinderen om nog langer een normaal
beroepsinkomen te verwerven en mogelijks voor lasten zorgen die de levensstandaard
verlagen (zie randnummer 3). Met andere woorden, gebeurtenissen die de bestaanszekerheid
sterk in het gedrang brengen. Op het eerste zicht voldoen nieuwe sociale risico’s echter ook
aan al deze elementen. In beide gevallen vormt de sociale zekerheid een economische
overbrugging die weer voor stabiliteit zorgt. Toch zijn er een aantal belangrijke verschillen
merkbaar tussen beiden categorieën.
70. Dekking tegen klassieke sociale risico’s vangt individuen op wanneer het inkomen plots
(gedeeltelijk) wegvalt tijdens een bepaalde levensfase.237 Echter, dekking tegen nieuwe
sociale risico’s is er eerder op gericht om mensen te ondersteunen via tegemoetkomingen
bóvenop het arbeidsinkomen dat zij verdienen.238 Met andere woorden, het loon valt niet altijd
weg. Vaak volstaat een gemiddeld loon voor veel gezinnen gewoon niet langer om rond te
komen.239 Dit valt te wijten aan het feit dat risicogroepen geconfronteerd worden met
bedreigende situaties ten gevolge van een aantal maatschappelijke veranderingen.
71. Verder zijn klassieke sociale risico’s eventualiteiten waarbij individuen onverwachts in
hun leven mee in aanraking komen.240 Desalniettemin komen zij wel regelmatig en vaak
genoeg voor in een samenleving zodat zij als het ware als ‘voorspelbaar’ kunnen worden
bestempeld.241 Hierbij bedoelt men dat iedere persoon vroeg of laat meermaals in aanraking
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zal komen met verschillende sociale kwesties.242 Doordat heel de bevolking deel uitmaakt van
de risicogroep, is het dan ook logisch dat tegen klassieke sociale risico’s bescherming
geboden wordt. Nieuwe sociale risico’s worden daarentegen gecreëerd door de progressieve
ontwikkeling van de mensheid, en dan specifiek op technologisch en wetenschappelijk
vlak.243 Doordat onze maatschappij voortdurend in beweging is, komen er niet alleen nieuwe
levenspatronen tot stand, maar ook nieuwe risicogebieden.244 Het overgrote deel van de
bevolking zal zich goed weten aan te passen aan deze evolutie. Nieuwe sociale risico’s
vormen hierdoor slechts een bedreiging voor een aantal sub-bevolkingsgroepen die in de
minderheid zijn en meestal ook tijdens een vooraf bepaalbare levensfase.245 Hierdoor is het
moeilijker om voor hen sociale bescherming erkend te krijgen. 246
72. Een ander kenmerk van nieuwe sociale risico’s is dat mensen er vaak mee geconfronteerd
worden tijdens jongere levensfases, in tegenstelling tot klassieke sociale risico’s.247 Dit kan
opnieuw verklaard worden doordat nieuwe sociale risico’s hoofdzakelijk gelinkt worden met
het optreden van maatschappelijke veranderingen. Hierdoor komen er een aantal specifieke
risicosituaties tot stand in verband met het betreden van de arbeidsmarkt, het integreren hierin
en met een aantal zorgverantwoordelijkheden die de kop opsteken bij het uitbouwen van een
familie. 248 Zo staan ze dus opnieuw in contrast met de klassieke sociale risico’s: deze laatsten
zullen immers afwisselend optreden doorheen de verschillende levensfase van een individu.
73. Ten slotte pogen nieuwe sociale risico’s bovendien om de oorspronkelijke grenzen tussen
de private en publieke sferen te verbreken.249 De bevolking werd ten tijde van het naoorlogse
socialezekerheidsstelsel ook reeds geconfronteerd met bepaalde nieuwe sociale risico’s
(bijvoorbeeld het risico op afhankelijkheid bij ouderen). Deze risico’s werden onder het
oorspronkelijk systeem opgevangen binnenin het gezin, zodat er geen externe sociale
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bescherming diende te voorzien worden door de overheid.250 Maatschappelijke veranderingen
hebben er echter voor gezorgd dat dit niet langer houdbaar is. Nieuwe sociale risico’s maken
daarom dat bepaalde voorzieningen in de private sfeer noodzakelijk moeten worden geexternaliseerd om sommige gezinnen een armoede-vrij leven te garanderen.251 Ze vergen met
andere woorden een actievere tussenkomst en een grotere verantwoordelijkheid van de
overheid.252

Hoofdstuk II. De manifestatiegebieden van nieuwe sociale risico’s
Afdeling I. HET GEZIN
§1. Het risico op werk en gezin niet kunnen combineren
A. De emancipatie van de vrouw als bestaansreden (sociaal-cultureel)
74. Ons naoorlogs socialezekerheidsstelsel kwam tot stand in een periode waarin er een
traditionele familiestructuur heerste van een werkende vader en een zorgende moeder.253
Hoewel vroeger ook al sommige vrouwen uit financiële noodzaak gedwongen werden om
mee te werken in fabrieken, zag men in de meeste gezinnen een duidelijke gezagsverhouding:
mannen zorgden ervoor dat er brood op de plank kwam en vrouwen bleven thuis om te zorgen
voor de kinderen en het huishouden.254
75. Vanaf eind jaren zeventig zien we echter dat vrouwen ook op grote schaal beginnen toe te
treden tot de arbeidsmarkt terwijl het aantal mannen dat economisch actief is in verhouding
daalt.255 Deze emancipatie van de vrouw valt enerzijds te verklaren doordat er tijdens de jaren
zeventig wereldwijd meer aandacht besteed aan de gelijkheid tussen man en vrouw.256
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Vrouwen waren bereid hun traditionele gezinsleven achter hen te laten en pleitten voor
gelijkheid op vlak van toegang tot opleiding en (hogeropgeleide) jobs.257 De naoorlogse
industrialisering had ook tot gevolg dat er nieuwe en noodzakelijke gebruiksvoorwerpen op
de markt kwamen, waardoor een gezin onderhouden over het algemeen duurder werd.
Hierdoor steeg ook het toenemend belang om twee inkomens te verwerven. 258
76. Eind jaren zeventig werd de vrouwelijke participatie op de arbeidsmarkt ook effectief
geïntroduceerd en verhoogd door de jaren heen.259 Vrouwen stonden niet langer alleen in voor
het huishouden, maar vormen nu zelf ook een kostwinner binnen hun gezinsleven.260 De dag
van vandaag gaat men uit van een ‘adult worker model’, waarbij elke partner in een
samenlevingsrelatie een beroepsactiviteit uitoefent.261 Hoewel deze nieuwe zienswijze nog
niet volledig in ingeburgerd in alle Belgische gezinnen, kan men toch bij de meeste koppels
met kinderen dit adult worker model vaststellen, omwille van de noodzaak aan meer dan één
inkomen.262
B. Het risico inhoudelijk
77. Vroeger kwam sociale zorg (opvoeden kinderen, ouderen of gehandicapte familieleden
opvangen) gewoonlijk op de schouders van de vrouw terecht.263 De overheid kwam in
principe niet tussen, zodat de private sfeer werd op dit vlak strikt van de publieke sfeer
afgesloten werd.264 Doordat vrouwen nu net als hun partner ook deel uitmaken van de
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arbeidsmarkt, brengt dit als gevolg met zich mee dat deze taken nu moeten worden geexternaliseerd.265
78. Vele ouders ondervinden hierbij echter moeilijkheden: voorzieningen voor kinderopvang
zijn dikwijls erg duur en de wachtlijsten lang, waardoor zij onvoldoende aanwezig zijn.266 In
2017 zal je als ouder voor je baby of peuter in België tussen de 5,07 en 28,13 euro betalen per
dag aan dagopvang, afhankelijk van je inkomen en het aantal uur dat je kind hier
doorbrengt.267 Ook wanneer men slechts het minimumtarief moet betalen zal men toch al snel
tot een aanzienlijk bedrag komen wanneer men dit op maandbasis optelt, zeker wanneer men
meerdere kinderen heeft.268 Bovendien zal het soms niet alleen tijdens de peuter-en
kleuterjaren zijn dat men nood aan opvang heeft: in gezinnen waar beide ouders een drukke
job hebben zullen ook oudere schoolkinderen moeten terugvallen op voor – of naschoolse
opvang.269
79. Dit dure kostenplaatje leidt uiteraard tot grote frustratie: vaak wordt één van de ouders dan
ook genoodzaakt om zijn werkuren te verminderen om voor de kinderen te zorgen, wat dan
weer gepaard gaat met een verlies van het inkomen en een belemmering in de
carrièremogelijkheden.270 Wanneer beide ouders een laag inkomen genieten kan de
onmogelijkheid om werk en gezin te combineren uiteindelijk geassocieerd worden met een
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armoederisico.271 Om ambities op werkvlak toch te kunnen verenigen met een kwaliteitsvol
gezinsleven, dient de sociale zekerheid tussen te komen.272
§2. Het risico op armoede bij alleenstaande moeders
A. De wijziging van traditionele samenlevingsvormen als bestaansreden (sociaalcultureel)
80. De toetreding van de vrouw op de arbeidsmarkt en de verschuiving naar een adult worker
model brachten logischerwijze met zich mee dat ook de onstabiliteit binnenin het gezinsleven
toenam.273 Het traditioneel samenlevingsmodel waaruit het naoorlogs systeem is opgebouwd
bestond uit een gehuwde man en vrouw die samen een aantal kinderen hadden.274 Vanaf
midden jaren zeventig begint men echter voor het eerst breuken te zien in dit
samenlevingsmodel.275 Deze periode bracht immers een gelijkschakeling tussen mannen en
vrouwen op belangrijke vlakken met zich mee, waardoor vrouwen niet alleen op juridisch,
maar ook op mentaal vlak sterker in hun schoenen stonden.276 Immers, deelnemen aan
opleidingen en participeren op de arbeidsmarkt stelt vrouwen nu in de mogelijkheid om
economisch onafhankelijk te worden van hun man, wat resulteerde in het feit dat het aantal
echtscheidingen zienderogen toenam en er steeds meer samenlevingsvormen buiten het
huwelijk tot stand kwamen in België.277 Vooral bij twintigers en jonge dertigers is er de dag
van vandaag niet langer sprake van een dominant patroon. Individuen laten zich steeds meer
271
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leiden door hun eigen plannen en niet langer door maatschappelijke instituties, zodat
zelfontplooiing en individuele autonomie centraal staan in onze huidige maatschappij.278
81. Onderstaande grafiek (figuur 1) illustreert duidelijk deze toenemende onstabiliteit van
huwelijken in België. Men kan op de grafiek zien dat het aantal echtscheidingen in België tot
de jaren zeventig redelijk stabiel blijft met slechts kleine schommelingen. Vanaf midden jaren
zeventig ziet men dat dit aantal in een steeds steilere lijn begint te groeien, met een absolute
piek in 1995. Het aantal huwelijken gaat daarentegen door een naoorloogse piek gepaard met
nog een aantal tijdelijke stijgingen, maar ook hier belandt men midden jaren zeventig
duidelijk in een neerwaartse spiraal.

Figuur 1: schets van het aantal huwelijken en echtscheidingen in België doorheen de jaren
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82. Verder kiezen er ook steeds meer vrouwen voor om alleenstaand te blijven.280
Alleenstaand ouderschap is uiteraard geen nieuw fenomeen, maar sinds de jaren zeventig kan
het stijgend aantal echtscheidingen en relatiebreuken door de steeds sterkere positie van de
vrouw als belangrijkste oorzaak hiervan worden aangeduid en niet langer het overlijden van
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de partner.281 Onderstaande grafiek (figuur 2) bevat gegevens van het Rijksregister van België
en illustreert de evolutie van deze samenlevingsvorm in de afgelopen kwarteeuw van België.
Het onderzoeksrapport van het Centrum voor Sociaal Beleid van 2014 toont aan het aandeel
van alleenstaande ouders vooral jaren negentig is toegenomen en dat in 2010 deze
gezinssamenstelling in Wallonië, Brussel en Vlaanderen respectievelijk kan worden
voorgesteld als 7%, 6% en 4% van totale Belgische bevolking (figuur 3). 282 Dit is een relatief
klein aandeel van de bevolking, maar toch zal in de toekomst dit gezinstype steeds vaker
blijven voorkomen.283

Figuur 2: evolutie alleenstaande ouders in België
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Figuur 3: het aandeel van alleenstaande ouders in België
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B. Het risico inhoudelijk
83. Een alleenstaand ouder kan omschreven worden als een persoon ouder dan vijftien jaar die
niet samenwoont met een echtgenoot of partner, maar wel met één of meer kinderen, en dus
alleen instaat voor de dagdagelijkse verantwoordelijkheden zoals het opvoeden van deze
kinderen en voor het totale gezinsinkomen.286 Uiteraard kunnen zowel vaders als moeders
onder dit begrip zal vallen.287 Niettemin zal in België in 80% van de gevallen een vrouw aan
het hoofd staan van eenoudergezinnen, zodat er in dit onderdeel gefocust wordt op
alleenstaande moeders als risicogroep.288
84. Ondanks het relatief kleine aandeel van alleenstaande ouders in verhouding tot andere
gezinstypes in België, zullen alleenstaande ouders in het algemeen toch een erg kwetsbare
groep in onze samenleving uitmaken.289 De toenemende onstabiliteit binnen het gezinsleven
op zich vormt niet direct een indicator voor een nieuw sociaal risico, maar de gevolgen zijn
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dat wel. Zo hebben studies aangetoond dat in België alleenstaand ouderschap geassocieerd
wordt met een hoger risico op armoede in vergelijking met andere gezinstypes.290 In
onderstaande tabel vinden we hier een voorstelling van.

Figuur 4: het armoederisico binnen de Belgische gezinsstructuren
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Dit hoger armoederisico bij alleenstaande ouders valt te verklaren door een aantal factoren.
1. Lage scholingsgraad
85. In functie van de arbeidsmarktkansen van alleenstaande ouders vormt de scholingsgraad
een erg belangrijke indicator.292 De onderstaande tabel bevat gegevens in verband met het
opleidingsniveau van alleenstaande ouders, waarbij er een vergelijking wordt gemaakt met de
rest van de bevolking. Er dient te worden vastgesteld dat alleenstaande ouders zowel in

290

B. CANTILLON, G. VERBIST en V. DE MAESSCHALCK, “De sociaal-economische positie van
eenoudergezinnen”, OVER-WERK. Tijdschrift van het Steunpunt WAV, 2004, (139) 141,
http://www.steunpuntwerk.be/system/files/overwerk_2004_1-2_29.pdf; W. VAN LANCKER, J. GHYSELS en
B. CANTILLON, De impact van kinderbijslagen op het armoederisico bij alleenstaande moeders: België in
vergelijkend perspectief, Centrum voor Sociaal Beleid, 2012, 7,
www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%202012%206104%2014_november%202012.pdf; K.
GEURTS, De arbeidsmarktpositie van alleenstaand ouders, Leuven, Steunpunt WAV, 2006, 31,
http://docplayer.nl/14585033-De-arbeidsmarktpositie-van-alleenstaande-ouders-nieuwe-bevindingen-uit-hetdatawarehouse-arbeidsmarkt-en-sociale-bescherming.html.
291
W. VAN LACKER, J. VINCK en B. CANTILLON, De armoede – en verdelingsimpact van de nieuwe
Vlaamse kinderbijslag: een analyse van het akkoord van de Vlaamse Regering van 28 mei 2006, Centrum voor
Sociaal
Beleid,
2016,
(1)
9,
http://www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%202016%206104%2001_juli%202016_0.pdf.
292
E. VALGAEREN, De loopbanen en loopbaankansen van alleenstaande ouders, Diepenbeek steunpunt
Gelijkekansenbeleid, Consortium universiteit Antwerpen en universiteit Hasselt, 2008, 14,
http://www.gelijkekansen.be/Portals/GelijkeKansen/Onderzoek/2008%20loopbaankansen%20alleenstaande%20
ouders.pdf.

43

Wallonië als in Vlaanderen opvallend lager geschoold zijn de totale bevolking. 293 Meer
concreet, wanneer men alleenstaande moeders vergelijkt met moeders uit een tweeoudergezin,
zal 35% onder hen laaggeschoold zijn, tegenover slechts 23% van de moeders met partners.294
Dit lage opleidingsniveau zorgt ervoor dat ze relatief lage kansen hebben op de arbeidsmarkt,
aangezien de dag van vandaag scholing en het bezit van een diploma steeds belangrijker
geworden zijn in onze dienstenmaatschappij (zie verder).295

Figuur 5: Verhouding van de scholingsgraad tussen alleenstaande ouderen en bevolking met actieve leeftijd 1864 jaar, respectievelijk in Wallonië en Vlaanderen, 2010, in %.296

2. Grotere druk op inkomen
86. In combinatie hierbij kan er worden vastgesteld dat alleenstaande ouders ook een lagere
graad van tewerkstelling kennen in vergelijking met koppelhuishoudens.297 Meer concreet
heeft slechts 65% van alleenstaande moeders een betaalde baan, wat lager ligt dan bij moeders
uit

tweeoudergezinnen.298

Dit

wordt

uiteraard

getriggerd

door

de

vastgestelde

laaggeschooldheid, wat de toegang tot de arbeidsmarkt vermoeilijkt.299 Verder is het ook voor
vele alleenstaande ouders onmogelijk om een voltijdse job in combinatie met de gezinstaken
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uit te oefenen.300 Deze lagere tewerkstelling doet uiteraard een alarmbelletje rinkelen,
aangezien alleenstaande ouders de enige mogelijke kostwinner van het gezin zullen zijn.
Vandaag de dag lijkt een tweeverdienersschap immers als norm te fungeren om financieel het
hoofd boven water te kunnen houden.301 Bovendien is het ook opvallend dat de
werkzaamheidsgraad bij alleenstaande vaders hoger ligt dan bij alleenstaande moeders, wat
impliceert dat alleenstaande ouder zijn als vrouw ook gepaard gaat met een hoger
armoederisico.302
87. Al deze factoren samen brengen met zich mee dat wanneer men kijkt naar de globale
inkomensverdeling in België, de groep alleenstaande ouders onderaan de verdeling zal
hangen.303 Het relatief lager gemiddeld welvaartsniveau bij deze groep van de bevolking zal
zich in een hoger armoederisico vertalen.304
88. Het nieuw sociaal risico op een groter armoederisico bij alleenstaande moeders kan ook
gelinkt worden met het vorig besproken risico van werk en zorg met elkaar combineren. Het
risico op armoede bij alleenstaande moeders wordt immers nog meer getriggerd wanneer
alleenstaande ouders niet deelnemen aan de arbeidsmarkt.305 Hierdoor wordt dus voor deze
bevolkingsgroep de mogelijkheid om werk en gezin met elkaar te combineren nog
noodzakelijker om armoede te voorkomen.306 Opnieuw vormt de overgave van betaalbare
300
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sociale zorg aan publieke actoren hierbij een cruciale factor.307 Immers, de hoge prijzen en
lange wachtlijsten van kinderopvang zorgen ervoor dat alleenstaande ouders met een precair
inkomen hiervan het slachtoffer worden.308 Veel alleenstaande moeders moeten er dan ook
gedwongen over nadenken om deeltijds te gaan werken om te zorgen voor de kinderen.309 Een
deeltijds inkomen alleen is echter doorgaans onvoldoende voor het onderhouden van een
gezin.310 Er dient dus besloten te worden dat de arbeidspositie van alleenstaande vrouwen in
de meeste gevallen steeds resulteert tot een dubbel verlies.
Afdeling II. DE ARBEIDSMARKT
§1. Het risico op langdurige werkloosheid
A. De overgang naar een postindustriële samenleving als bestaansreden (economisch)
89. De belangrijkste stappen ter voltooiing van de Besluitwet werden genomen eind jaren
vijftig en gedurende de jaren zestig.311 Deze periode ging in België gepaard met een tendens
van economische welvaart, omwille van de industriële groei die niet alleen in ons land, maar
wereldwijd voelbaar was.312 Die industriële evolutie resulteerde in het creëren van een grote
hoeveelheid nieuwe jobs in hoofdzakelijk productiesectoren, waardoor het merendeel van de
mannelijke bevolking te werk gesteld kon worden in fabrieken en zijn familie kon
onderhouden met het loon dat men hier verdiende.313 Hoewel de arbeidsomstandigheden vaak
de wensen over lieten, werd de arbeidsmarkt op dit moment wel gekenmerkt door stabiliteit
en werkzekerheid.314 Immers, zelfs laaggeschoolde werknemers konden handarbeid verrichten
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en hierdoor rekenen op een voltijdse tewerkstelling en een goedbetaalde job om zijn gezin te
onderhouden.315
90. Langzaamaan is men vanaf de jaren zeventig echter terechtgekomen in een
postindustriële samenleving.316 Doordat onze maatschappij duidelijk de effecten van een
toenemende globalisering en een enorme technologische ontwikkeling ervaarde, is men in
België geëvolueerd naar een diensten- en kenniseconomie.317 Hoewel gedurende de laatste
vijftig jaren het totaal aanbod aan werkgelegenheid hetzelfde is gebleven, zorgt deze evolutie
er wel voor dat de toegang tot de arbeidsmarkt vermoeilijkt wordt. 318 De economie in ons
postindustriële tijdperk draait namelijk hoofdzakelijk op basis van kennis en concurrentie.319
Zo zorgt bijvoorbeeld de verhoogde intensiteit van grensoverschrijdende arbeid ervoor dat de
link tussen onderwijs en tewerkstelling steeds belangrijker wordt.320
B. Het risico inhoudelijk
91. De overgang naar een postindustriële samenleving bracht met zich mee dat voormalige
handarbeiders op grote schaal werkloos werden en niet in staat waren om zich opnieuw te reintegreren in de arbeidsmarkt.321 Immers, om deel te kunnen nemen aan werkgelegenheid in
de dienstensector wordt er vereist dat men over een bepaalde scholing en kennis bezit.322
92. Vele Belgische werknemers werden hierdoor geconfronteerd met een nieuw sociaal risico
waar tijdens de industriële periode op de arbeidsmarkt absoluut geen sprake van was: het
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risico op langdurige werkloosheid.323 Laaggeschoolde arbeiders die heel hun leven industriële
jobs uitoefenden vallen in een zwart gat, aangezien zij door hun gebrek aan opleiding geen
toegang meer kunnen krijgen tot een zekere en goed betaalde job. 324
93. Voor voormalige handarbeiders die er niet in slaagden zich te integreren in deze nieuwe
samenleving zal dit nieuw risico echter slechts een tijdelijk fenomeen vormen.325 Immers,
eens de getroffen laaggeschoolde werknemers van destijds hun pensioenleeftijd bereiken, zal
dit type van werkloosheid voor hen langzaamaan verdwijnen.326 De huidige jonge generatie
die geen of slechts een lage opleiding genoten hebben zullen echter wel blijvend
geconfronteerd worden met dit nieuw sociaal risico. Dit wordt mede aangetoond in het
volgende puntje.
§2. Het risico op ‘being a working poor’
A. De overgang naar een postindustriële samenleving als beweegreden (economisch)
94. Voor dit sociale risico kan als beweegreden eveneens de overgang van industriële arbeid
naar een diensten- en kenniseconomie worden aangehaald, waarin het verwerven van kennis
en vaardigheden centraal staan om toegang te krijgen tot de arbeidsmarkt (zie randnummer
90).327
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B. Het risico inhoudelijk
95. De generaties die op dit moment de arbeidsmarkt willen betreden en laaggeschoold zijn
zullen vandaag de dag ook worden geconfronteerd met een andere nieuw sociaal risico: het
risico op being ‘a working poor’.328
96. Er werd reeds eerder uiteengezet dat er in onze moderne samenleving voor individuen
die laaggeschoold zijn door een gebrek aan opleiding, maar relatief weinig jobs beschikbaar
zijn. Studies hebben aangetoond dat in België 18,5 % van de bevolking kan worden gezien als
laaggeschoold.329 Hieronder worden mensen gerekend die geen diploma of getuigschrift
behaalden van het secundair onderwijs, werkzoekenden uit de leertijd (Syntra) en het deeltijds
beroepssecundair onderwijs.330 Als men vervolgens kijkt naar onderstaande figuur in verband
met de werkloosheidsgraad in België, kan men inderdaad vaststellen dat deze het hoogst ligt
bij laaggeschoolden: in 2013 was maar liefst 16% van deze bevolkingsgroep werkloos, wat
een recordniveau is. Dit maakt dan hun werkloosheidsgraad drie keer hoger ligt dan deze van
hogergeschoolden.331 De meer dynamische sectoren in onze maatschappij die de meeste
mogelijkheden bieden (financiën, business) maken immers dat een goede opleiding en
vaardigheden een noodzakelijke prioriteit zijn geworden.332
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Figuur 6: de werkloosheidsgraad in België aan de hand van het onderwijsniveau 333

97. Hier bovenop komt dan ook nog eens het feit dat de werkloosheidsgraad van 15-24 jarigen
in België een stuk hoger ligt dan deze van andere leeftijdscategorieën. Werkloze jongeren
vertegenwoordigen op dit moment maar liefst 23,7% van de beroepsbevolking, wat in schraal
contrast staat met de 7,8% en 5,2% van de werkloosheidsgraden van respectievelijk de 25-49
jarigen en de vijftigplussers (zie figuur 8).334

Figuur 7: weerspiegeling van de hoge jeugdwerkloosheid in België335
98.

Deze grafieken tonen aan dat een omvangrijk deel van de Belgische bevolking deel

uitmaakt van deze nieuwe risicogroep: jeugdige werknemers die bovendien ook nog eens
laaggeschoold zijn zullen immers erg moeilijk toegang vinden tot de arbeidsmarkt, zodat ze
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soms lange tijd werkloos blijven, en diegenen die wel aan werk geraken ontvangen alsnog
slechts een erg laag loon. (‘being a working poor’).336
99. Voorbeelden van sectoren waar zij vaak terecht komen zijn de verkoop -, catering- of
schoonmaaksector, die allen gekenmerkt worden door een lage productiviteitsstijging. 337 Jobs
van deze zogenaamde ‘lage kwaliteit’ voorzien bovendien maar erg weinig ruimte om
persoonlijke vaardigheden van werknemers te verbeteren.338 Het lage loon dat men hier vooral
in de private sector ontvangt geeft op hun beurt ook maar moeilijk toegang tot bijscholing op
eigen houtje. Hierdoor belanden de werknemers in een soort vicieuze cirkel, waar ze maar
moeilijk uit geraken.
Afdeling III. DE MEDISCHE SECTOR
§1. Het risico op een burn-out of andere stressgerelateerde ziekte
A. De overgang naar een postindustriële samenleving als bestaansreden (economisch)
100.

Economische veranderingen hebben ook een effect op de gezondheid van werknemers.

Terwijl ons traditioneel gezondheidssysteem vooral focust op dekking van het
inkomensverlies ten gevolge van fysieke gezondheidsproblemen, zijn het in onze ‘nieuwe
economie’ echter de stressgerelateerde risico’s die de kop op steken. 339 De overgang van een
industriële tewerkstelling naar een kennis- en diensteneconomie, heeft ervoor gezorgd dat
mensen die willen deelnemen aan deze arbeidsmarkt geconfronteerd worden een verhoogde
intensiteit van de werkdruk.340 Dit wordt aangevoerd door de concurrentiestrategieën van de
werkgever, zoals het verhogen van de werklast, het vragen van een steeds grotere flexibiliteit,
het verlengen van de loopbaanduur en het steeds verder vervagen van de grens tussen privé-en
beroepsleven.341 Bovendien is het verbeteren van vaardigheden een noodzakelijk gegeven
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geworden in onze maatschappij.342 Hierdoor worden de zekerheid van een job voor het leven
en een stabiele carrière afhankelijk gemaakt van het vermogen van de werknemer om zichzelf
constant te bewijzen, te verbeteren en nieuwe vaardigheden te verwerven.343
101.

Ten gevolge van de de-industrialisering moet een groot deel van de bevolking vandaag

genoegen nemen met zogenaamde ‘lage kwaliteit’ jobs. Studies hebben echter aangetoond dat
deze lage kwaliteit jobs geassocieerd worden met een lage werktevredenheid, stress en
gezondheidsproblemen van de tewerkgestelde.344 Hier bovenop speelt voor werknemers in
deze sectoren ook nog eens dat hun positie extra kwetsbaar is voor werkloosheid.345 Al deze
factoren samengenomen zorgen voor heel wat bijkomende spanningen en stresselementen.
B. Het risico inhoudelijk
102.

De hierboven beschreven situatie zal voor een deel van de werkende Belgische

bevolking resulteren in een burn-out. Een burn-out is een langdurige, negatieve en
werkgerelateerde geestesgesteldheid, die gepaard gaat met lichamelijke en emotionele
uitputtingsverschijnselen, verminderde motivatie en andere spanningsklachten.346 Uit een
recente studie van de Socio-economische Raad van Vlaanderen blijkt dat 6,9% van de
werknemers een ernstig risico loopt om een burn-out te krijgen.347 Het Belgisch Rijksinstituut
voor ziekte – en invaliditeitsverzekering stelde verder dat deze factoren van stress en burnout, met rond de 93 000 gevallen per jaar, verantwoordelijk zijn voor de belangrijkste oorzaak
van invaliditeit.348
103.

Het probleem dat zich bij dit nieuw sociaal risico stelt is echter dat dit ziektebeeld een

multicausaal karakter heeft.349 Voor het ontstaan van een burn-out is het moeilijk om één
duidelijke oorzaak aan te duiden, omdat het in de meeste gevallen een samenspel is van
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diverse factoren die er aanleiding toe geven.350 De beroepsprestatie zal vaak een belangrijke
rol aannemen, maar tal van andere redenen kunnen eveneens van gelijkwaardig belang zijn
(bijvoorbeeld privéomstandigheden, persoonlijk karakter van betrokkene, …).351 Dit maakt
dat het ziektebeeld niet erkend wordt als beroepsziekte door de lijst met Belgische
beroepsziektes.352 Immers, om gekwalificeerd te kunnen worden als beroepsziekte is het
noodzakelijk dat er sprake is van een rechtstreekse en determinerende oorzaak met het
beroep.353 Dit is dus meestal niet het geval bij burn-out.
104.

Hoewel een burn-out in de meeste gevallen dus duidelijk arbeidsgerelateerd is, doet de

multicausaliteit afbreuk aan de bescherming ertegen. Immers, als slachtoffer zal men geen
aanspraak kunnen maken op bijkomende ondersteuningen die het erkennen van een
beroepsziekte

met

zich

meebrengt,

zoals

een

beroepsziekteuitkering,

specifieke

terugbetalingen van medische kosten, een eventuele schadeloosstelling en de plicht voor de
werkgever om de oorzaak weg te nemen.354 Men zal dus moeten terugvallen op de klassieke
ziekteverzekering, die ziekte en arbeidsongeschiktheid regelt. De werkgever zal de eerste
maand het loon (deels) doorbetalen, afhankelijk van het feit of men een arbeider of een
bediende is. Na een maand ziek zijn, zal de sociale zekerheid het overnemen en zal men
aanspraak kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering, die doorgaans bepaald
word op 60% van het loon gedurende het eerste jaar arbeidsongeschiktheid.355 Werknemers
die onder een burn-out lijden, zijn in België echter gemiddeld 189 dagen werkonbekwaam,
zodat dit een financieel risico met zich meebrengt.356
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§2. Het risico op langdurige zorg en (medische) afhankelijkheid bij ouderen
A. De demografische omkering en vergrijzing als bestaansreden
105.

Een andere maatschappelijke verandering waar niet alleen België, maar ook andere

Europese landen mee geconfronteerd werden, was een demografische verschuiving in de
bevolkingsverhouding.357 Toen men in 1944 besloot om een socialezekerheidsstelsel te
creëren, kon men de Belgische bevolkingsstructuur voorstellen als een strakke driehoek: de
jongeren overheersten en waren in aantal met relatief veel in verhouding tot het
bevolkingsaantal van de ouderen.358 Dit komt omdat de meeste traditionele gezinnen in de
jaren vijftig erg veel kinderen hadden wegens een gebrek aan anticonceptiemiddelen.359
106.

De situatie begint echter vanaf de jaren zeventig er anders uit te zien. Er is met name

sprake van een demografische omkering: de dag van vandaag zijn er meer gepensioneerden
dan actieven waarneembaar in de Belgische bevolkingsstructuur. 360 Dit valt te verklaren aan
de hand van een aantal factoren. Zo zorgde de introductie van de anticonceptiepil in 1961
ervoor dat vrouwen massaal hiervan gebruik gingen maken, waardoor het aantal kinderen per
gezin sterk gereduceerd werd.361 Gezinnen met vijf of meer kinderen deden vroeger geen
hoofden draaien, terwijl de meeste families vandaag de dag tevreden zijn met gemiddeld twee
kinderen.362 Verder wordt men op dit moment geconfronteerd met de babyboomgeneratie uit
de jaren vijftig die met z’n allen stillaan op pensioen beginnen te gaan.363
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107.

Wanneer men dit aantoont met cijfers kan men stellen dat in de Europese Unie het

aantal 65-plussers tussen 1960 en 2010 in aantal verdubbeld zijn en dit alleen maar blijft
stijgen.364 Statistieken tonen aan dat ook in België het aandeel van de 65-plussers in de totale
bevolking tussen 2013 en 2030 zal toenemen van 18% naar 22%.365 Binnen deze vergrijzing
zal bovendien het aantal 80-plussers ook stijgen van 5,3% naar 6,3%.366 Mensen worden
immers steeds ouder door de steeds verbeterende levensomstandigheden.367 In België bedroeg
de gemiddelde levensverwachting in 2015 80, 9 jaar voor beide geslachten samen, terwijl
deze leeftijd bij het ontstaan van het sociale zekerheidsstelsel slechts rond de 60 jaar lag.368

Figuur 8 en 9: evolutie van het aantal 65-plussers en 80-plussers in België369
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108.

Wanneer men kijkt op lange termijn, zal niet alleen in België, maar wereldwijd het

aantal 65-plussers in verhouding met de actieven van de bevolking verder blijven stijgen met
maar liefst 73% doorheen de jaren 2000 en 2030.370
B. Het risico inhoudelijk
109.

Een logisch gevolg van ouder worden is dat het risico om niet meer voor zichzelf te

zorgen (fysieke en psychologische afhankelijkheid) zal toenemen naarmate de leeftijd
stijgt.371 Traditioneel wordt echter aangenomen dat een hogere levensverwachting in België
ook gepaard gaat met een langer leven in een goede gezondheid. 372 Ondanks het feit dat
mensen langer gezond leven en de goede jaren als het ware ‘gecomprimeerd’ worden, zal de
blijvende toename van ouderen in ons land toch betekenen dat ook het aantal afhankelijke
personen zal stijgen, zij het niet in verhouding, dan wel in absolute waarde.373 Immers, zeer
oude mensen kunnen nog steeds in goede gezondheid verkeren, maar toch niet langer in staat
zijn om voor zichzelf te zorgen en dagdagelijkse handelingen verrichten (gebrek aan
zelfredzaamheid).374 De vergrijzing zal met andere woorden het aantal personen met
langdurige

afhankelijkheidsproblemen

doen

toenemen.375

Ouderen

worden

daarom

geconfronteerd met het nieuw sociaal risico op langdurige zorg en (medische)
afhankelijkheid: in vergelijking met vroeger zal men gedurende een veel langere levensfase
nood hebben aan sociale en medische zorgen.376 Dit wordt ook aangetoond door onderstaande
figuur.
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Figuur 10: weerspiegeling van de Belgische bevolking: de langdurige gezondheidszorg blijft toenemen vanaf de
leeftijd van 70jaar377

110.

Uiteraard werden ouderen vroeger ook reeds geconfronteerd met het risico op verlies

van onafhankelijk en zelfredzaamheid. Bij de opbouw van het socialezekerheidsstelsel werd
hierop echter niet ingespeeld omdat deze zorgen destijds zorgvuldig ingecalculeerd werden
binnenin het gezin.378 Aangezien de meeste vrouwen niet gingen werken, was het
vanzelfsprekend dat zij, wanneer de eigen partner van de betrokkene hier niet langer in
slaagde, naast het huishouden ook de sociale zorgen voor de ouderen en andere afhankelijke
personen van het gezin op haar schouders nam. 379
111.

Deze intergenerationele solidariteit werd een erg lange tijd als vanzelfsprekend

aangenomen en wordt ook vandaag de dag nog steeds als belangrijkste terugvalbasis
gebruikt.380 Toch lijkt dit traditionele beeld steeds moeilijker vol te houden.381 Doordat
actieven vandaag de dag in de minderheid zijn ten opzichte van de ouderen, zal ook het aantal
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potentiële zorgverleners binnenin het gezin dalen.382 Verder zorgt ook de toetrede van de
vrouw op de arbeidsmarkt in de jaren zeventig dat het aantal vrouwen, die nog langer
beschikbaar zijn om zorgen te besteden aan oudere gezinsleden, sterk zal verminderen.383 De
meeste vrouwen werken vandaag de dag op deeltijdse of fulltime basis, zodat zij niet langer
over de tijd en de middelen beschikken om dit op zich te nemen.384
112.

Deze feiten maken dat dus niet alleen de ouderen, maar ook de gezinsleden die instaan

voor hen daarom geconfronteerd worden met het nieuw sociaal risico op langdurige zorg.385
De werkpatronen en carrièremogelijkheden van de zorgende gezinsleden worden immers
aangetast door hun zorgverantwoordelijkheden.386 Daarom is het noodzakelijk dat ook deze
zorg wordt ge-externaliseerd en dat er professionele zorg voorhanden is.387
113.

Deze overgang van verzorging binnen de familiale kring naar professionele verzorging

is in België goed gerealiseerd op vlak van kwaliteit: er zijn verschillende voorzieningen voor
ouderen voorhanden die zeer effectief zijn om hen te ondersteunen in hun onafhankelijkheid
(thuiszorg, (semi)-residentiële hulp, huishoudhulp en andere praktische ondersteuningen).388
Toch laat de kwantiteit nog vaak te wensen over: vaak zijn de voorzieningen niet onmiddellijk
beschikbaar zijn en vergen zij enig geduld. Wachtlijsten voor rusthuizen kunnen al snel
oplopen tot enkele jaren omdat er zelden een plaatsje vrij komt (mede omdat de bevolking
steeds ouder wordt).389 Hierdoor moeten veel ouderen op het moment dat ze er het meest nood
aan hebben nog steeds genoodzaakt terugvallen op zichzelf of hun familie. Naast dit gebrek
382
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aan directe beschikbaarheid, zal het echte risico op langdurige zorg of medische
onafhankelijkheid zich vooral afspelen op vlak van de financiële implicaties die het met zich
meebrengt.390 De voorzieningen en medische zorgen zijn dikwijls erg duur en vormen een
geduchte bedreiging voor het gezinsbudget, zeker nu ouderen steeds langer leven en langer
nood hebben aan ondersteuning.391 Vaak volstaat een gewoon pensioen dan ook niet om dit te
financieren.392
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Deel III: HOE KOMT HET BELGISCHE SOCIALEZEKERHEIDSSTELSEL
AAN DEZE NIEUWE RISICO’S TEGEMOET?
Hoofdstuk I. Het gezin
Afdeling I. HET RISICO OM WERK EN GEZIN NIET KUNNEN COMBINEREN
114.

We zagen reeds eerder dat de onmogelijkheid om werk en gezin te kunnen combineren

bij een deel van de Belgische bevolking kon resulteren in een armoederisico (zie randnummer
77).393 Het Belgische socialezekerheidsstelsel probeert reeds via een aantal maatregelen
hierop in te spelen.
§1. Het effect van een loopbaanonderbreking of tijdskrediet
115.

Zo

wordt

er

in

de

mogelijkheid

voorzien

tot

het

opnemen

van

een

loopbaanonderbreking in de publieke sector en een tijdskrediet in de private sector. 394 Deze
maatregelen bieden de mogelijkheid aan werknemers om onder bepaalde voorwaarden
tijdelijk volledig niet of deels minder te gaan werken (zonder jobverlies) om bijvoorbeeld te
zorgen voor de kinderen.395 Ook uit de voorbereidingen blijkt dat men via deze maatregelen
een betere combinatie van het beroeps-en het privéleven beoogt.396
116.

Vroeger gold er als algemeen systeem dat alle werknemers tewerkgesteld met een

arbeidsovereenkomst konden genieten van het stelsel van de loopbaanonderbreking.397 Sinds
1 januari 2002 werd er echter een aparte regeling ingesteld om werknemers uit de privésector
te laten terugvallen op het systeem van tijdskrediet.398 Sinds de zesde staatshervorming werd
393
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echter ook het landschap van de loopbaanonderbreking in de publieke sector grondig
hervormd, doordat de Vlaamse overheid bevoegd geworden is voor deze aangelegenheid en
het niet langer een federale bevoegdheid uitmaakt. 399
A. Loopbaanonderbreking
117.

De Vlaamse regering heeft het systeem van de loopbaanonderbreking grondig

hervormd door op 26 juli 2016 een definitieve goedkeuring te geven aan de ontwerpteksten
van het Vlaamse zorgkrediet.400 Van de voormalige loopbaanonderbreking in de publieke
sector zal vanaf 2 september 2016 sprake zijn onder de naam van ‘Vlaams zorgkrediet’.401
118.

Werknemers uit de publieke sector kunnen voortaan kiezen om hun arbeid volledig te

verbreken voor een maximumperiode van 18 maanden, om hun prestaties halftijds te
verminderen met een maximumduur van 36 maanden of om zijn prestaties te verminderen tot
1/5e met een maximumperiode van 90 maanden.402 In al deze situaties moet er steeds één van
de volgende motieven aanwezig zijn opdat men zijn recht kan uitoefenen: zorgen voor een
kind tot de leeftijd van 12 jaar, zorgen voor een zwaar ziek gezinslid of een gehandicapt kind,
palliatieve zorg verlenen of een opleiding volgen.403
119.

De sociale zekerheid zal in deze situatie voorzien in een zogenaamde

onderbrekingsuitkering ten compensatie van het loonverlies.404 Deze uitkering zal bestaan uit
een forfaitair bedrag, samengesteld uit een uitkering van de RVA die zal worden opgeteld met
de vroegere aanmoedigingspremie.405 De werknemer zal op dit recht aanspraak kunnen maken
tijdens de volledige periode van schorsing van zijn arbeidsovereenkomst, maar het bedrag zal
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uiteraard maar deels tegemoetkomen aan zijn eerdere loon.406 Bovendien zijn de bedragen
forfaitair bepaald: ze worden dus niet berekend worden op basis van het loon dat men eerder
verdiende, maar zijn afhankelijk van de mate waarin de arbeidsovereenkomst geschorst
wordt.407
B. Tijdskrediet
120.

In principe kan tijdskrediet de vorm aannemen van een volledige schorsing van de

arbeidsprestaties of van slechts een gedeeltelijke vermindering hiervan, mits naleving van
bepaalde voorwaarden.408 Aan deze vormen van tijdskrediet is echter wel een
anciënniteitsvoorwaarde verbonden die men dient na te leven voor men aanspraak kan maken
op dit recht.409 Bovendien kan de gedeeltelijke schorsing enkel voorkomen in de vorm van
een vermindering tot een halftijdse betrekking op voorwaarde dat de betrokkene gedurende de
twaalf maanden die vooraf gaan aan zijn aanvraag voltijds of minstens 3/4e tewerkgesteld
was.410 Als derde vorm kan tijdskrediet ook een 1/5e loopbaanvermindering uitmaken, waarbij
de wekelijkse arbeidsprestaties worden verminderd.411 De regelgeving inzake dit stelsel
vinden we terug in CAO nr. 103, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen
tijdskrediet met of zonder motief.412
Zonder motief
121.

Onder deze regeling kan men onder de drie vormen van het stelsel beslissen niet te

gaan werken zonder dat men hier een specifieke reden voor hoeft op te geven aan zijn
werkgever.413 Het tijdskrediet in deze vormen kan echter maar worden uitgeoefend voor een
406
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duur van maximum 12 maanden bij een voltijds tijdkrediet, of bij equivalent voor de duur van
respectievelijk 24 maanden of 60 maanden bij een halftijds tijdskrediet of 1/5e
loopbaanvermindering.414 Vroeger kon deze periode eventueel verlengd worden wanneer een
sectorale of ondernemingsC.A.O. hierin voorzag, maar nu wordt dit vervangen door de
mogelijkheid tot een langer tijdskrediet indien men voorziet in een door de C.A.O. bepaald
motief.415 Een belangrijke opmerking is dat de Belgische wetgeving sinds 1 januari 2015 bij
een tijdskrediet zonder motief niet langer voorziet in een compenserende uitkering door de
sociale zekerheid.416 Hierdoor moet het tijdskrediet zonder motief eerder gezien worden als
een vorm van onbetaald verlof. 417
Met motief
122.

Het recht op de drie vormen van tijdskrediet kan echter worden uitgebreid met een

bijkomend recht op één van de vormen, tot maximaal 36 maanden, wanneer men één van de
motieven op kan geven zoals bepaald in de C.A.O.418 Men komt enkel in aanmerking voor dit
systeem wanneer de onderneming dit recht voorziet in een C.A.O. (voor voltijdse en halftijdse
vermindering) en als men als werknemer één van de volgende limitatieve motieven kan
aantonen aan zijn werkgever: zorgen voor je eigen kind tot 8 jaar, palliatieve zorgen verlenen,
zorg of bijstand verlenen aan een zwaar ziek familielid tot de tweede graad of het volgen van
een erkende opleiding. 419 Wanneer men als motief de zorg voor zijn eigen gehandicapt kind
tot 21 jaar heeft of de zorg voor een zwaar ziek minderjarig kind of gezinslid, dan wordt deze
grens van 36 maanden nog verder opgetrokken tot maximaal 48 maanden. 420 In deze situaties

414
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is er geen C.A.O. meer nodig op niveau van de sector of onderneming om het recht te kunnen
opnemen.421
123.

Bij een tijdskrediet met motief heeft men, in tegenstelling tot een tijdskrediet zonder

motief, wel recht op een tijdskredietuitkering ten laste van de sociale zekerheid als
compensatie voor het loonverlies.422 Deze uitkering wordt opnieuw forfaitair bepaald en is
afhankelijk van de mate waarin de arbeidsovereenkomst geschorst werd.423 Een ander
opmerkelijk verschil tussen beiden systemen is dat de maximumduur van de motieven (36
maanden en 48 maanden) hier niet uitgedrukt worden in voltijds equivalent, zodat de duur van
het bijkomende recht identiek blijft, ongeacht de gevraagde vorm van het tijdskrediet
(voltijds, halftijds of één vijfde).424 Dit in tegenstelling tot het tijdskrediet zonder motief, waar
er wel een proportionele verrekening plaatsvond.425 Anders gezegd: de wettelijke tijdspannes
van 36 of 48 maanden blijven steeds hetzelfde, ongeacht de vorm van het tijdskrediet met
motief.426
Toekomstige wijzigingen
Op 20 december 2016 werd er een nieuwe C.A.O. afgesloten door de sociale partners die in
werking zal treden voor alle aanvragen tot tijdskrediet die gedaan worden vanaf 1 april
2017.427 Onder dit nieuwe systeem wordt onder andere het tijdskrediet zonder motief
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afgeschaft en wordt de duur van de onderbreking met zorg of ziek kind als motief tot 51
maanden verlengd.428
§2. Het effect van het wetsvoorstel 2 mei 2016
124.

Op 2 mei 2016 heeft C. Fonck een wetsvoorstel ingediend dat beoogt om de huidige

wetgeving rondom tijdskrediet nog meer aan te passen teneinde een evenwicht te vinden
tussen het werk en het gezin en aldus beter rekening te houden met de gezins- en
beroepsrealiteit.429
125.

Het wetsvoorstel wil als eerste ervoor zorgen dat de reglementering inzake het

tijdskrediet van het K.B. van 31 december 2014 beter afgestemd wordt op de C.A.O. nr. 103
door opnieuw het recht op tijdskredietuitkeringen in te stellen voor een volledige duur van het
tijdskrediet, ongeacht de vorm waarin dat tijdskrediet wordt aangevraagd.430 Immers, C.A.O.
nr. 103 bepaalt dat bij een tijdskrediet met motief de tijdspannes van 36 of 48 maanden niet
proportioneel verrekend worden bij een halftijdse of één vijfde tijdskrediet. Dit heeft ook als
gevolg dat de duur van de uitkeringen onveranderd zal blijven, ongeacht de vorm van het
tijdskrediet men kiest.431 Hierdoor zal de werknemer er niet langer belang bij hebben om voor
een beter op zijn privéleven afgestemde formule te kiezen. Deze inperking op de flexibiliteit
van de werknemer is dan ook strijdig met de doelstelling van het tijdskrediet.432 De maatregel
die het wetsontwerp beoogt zal dan ook proratisering opnieuw mogelijk maken, met als
gevolg dat de balans tussen werk en privé opnieuw in evenwicht wordt gebracht. 433
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126.

Verder heeft het wetsontwerp ook als doel om de leeftijdsgrens die momenteel geldt

voor zorg op kinderen op te trekken naar 15 jaar.434 Momenteel is deze vastgesteld op 8 jaar,
maar dit strookt niet langer met de realiteit in Belgische gezinnen. Ook puberende kinderen
hebben immers begeleiding en aanwezigheid nodig van hun ouders, aangezien zij vaak met
problemen zitten die typisch zijn voor de puberteit en met talloze vragen zitten die gevoelig
liggen in hun leeftijdsklasse.435
§3. Het effect van ouderschapsverlof
127.

Werknemers en statutair en contractueel personeel kunnen ook terugvallen op

ouderschapsverlof

wanneer

men

werk

en

gezin

niet

gecombineerd

krijgt.436

Ouderschapsverlof betreft een thematisch verlof die de mogelijkheid biedt om
arbeidsprestaties tijdelijk gedeeltelijk of volledig te schorsen met het specifieke oog op de
opvoeding van zijn jonge kinderen.437
128.

Artikel 3 van het toepasselijk K.B. bepaald dat het recht zal worden toegekend naar

aanleiding van twee gevallen: ofwel bij de geboorte van zijn kind tot de leeftijd van 12 jaar
ofwel

bij

de adoptie van een kind, tijdens een periode van 4 jaar die aanvangt bij inschrijving van een
kind als lid van het gezin in het bevolkingsregister van de gemeente waar de werknemer
verblijft en dit tot wanneer het kind 12 jaar wordt.438 Deze leeftijdsgrenzen worden nog
verhoogd tot 21 jaar indien het gaat om een (geestelijk of lichamelijk) gehandicapt kind.439
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Artikel 4 van het K.B stelt ook in dit geval een anciënniteitsvoorwaarde voordat men het recht
kan uitoefenen als werknemer.440
129.

Wie aan de toepassingsvoorwaarden voldoet heeft het recht om gedurende een

maximumperiode van 4 maanden zijn arbeidsovereenkomst volledig te schorsen, gedurende
een maximumperiode van 8 maanden de prestaties deeltijds te verminderen tot een halftijdse
tewerkstelling of gedurende een maximumperiode van 20 maanden de arbeidsprestaties voort
te zetten in de vorm van een vermindering van één vijfde.441 Dit allemaal onder de
mogelijkheid tot opsplitsing van de maximumperiode.442
130.

De sociale zekerheid zal in dit systeem opnieuw voorzien in een forfaitaire en

maandelijks uitgekeerd compensatiebedrag, afhankelijk van de sector waarin men werkt en
afhankelijk van de mate waarin de arbeidsovereenkomst geschorst werd. 443 Het is overigens
perfect mogelijk om ouderschapsverlof te combineren met tijdskrediet of het Vlaams
zorgkrediet, zodat toepassing van het één de toepassing van het andere tijdens een latere
periode niet uitsluit.444
§4. Besluit: flexibel genoeg?
131.

Om te evalueren of de wetgevende maatregelen voldoende flexibiliteit bieden ter

opvanging van elk nieuw sociaal risico zal deze maatstaf telkens worden afgetoetst aan vier
criteria, in functie van de betrokken risicogroep: het inhoudelijk karakter van de maatregelen
(doelstelling), de kring van gerechtigden, de te hanteren uitkeringsvoorwaarden, de hoogte
van de uitkering en de vorm van voorziening (materieel toepassingsgebied).
132.

Wat betreft het inhoudelijk karakter, kan men besluiten dat de huidige sociale

zekerheid zeker bepaalde initiatieven biedt die specifiek als doel hebben om gezinnen te

440
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ondersteunen in het combineren van werk en gezin.445 Eén van de partners kan gedurende een
bepaalde periode thuis blijven om te zorgen voor de kinderen zonder dat hij hierbij zijn
volledig loon of job zal verliezen. Zeker het nieuwe wetsvoorstel, dat proratisering opnieuw
mogelijk maakt en de leeftijdsgrens voor zorg aan zijn kind aanzienlijk verhoogd, is
veelbelovend.446 Ouders zullen hierdoor in de toekomst verlof kunnen nemen op het moment
dat zij het meest aangewezen vinden om zo voor een evenwichtige balans binnen hun gezin te
zorgen.447 Vrijheid en flexibiliteit zullen op deze manier zowel op het werk als in het gezin
centraal staan. In alle gevallen voorziet de sociale zekerheid in een compensatie voor het
loonverlies door de sociale zekerheid, wat erop wijst dat er sterk wordt ingezet op vergoeding
en de maatregelen minder gericht zijn op preventie.448
133.

Bij het tweede criterium, de kring voor gerechtigden, kan men echter wel een

struikelblok aantreffen die de flexibiliteit doet verminderen. In principe vormen de
wetgevende maatregelen een individueel recht, zodat iedere ouder er recht op heeft onder
dezelfde voorwaarden.449 Er wordt geen selectief criterium gehanteerd op basis van een
bepaalde bevolkingsgroep, maar wel op basis van zijn arbeidsstatuut. Men dient namelijk het
statuut van werknemer of ambtenaar te hebben om te kunnen rekenen op deze sociale
bescherming. Zowel de mogelijkheid tot opname van tijdskrediet, een loopbaanonderbreking
als ouderschapsverlof vormen privileges die niet toekomen aan zelfstandige. Vrouwelijke
zelfstandigen in hoofdberoep kunnen enkel aanspraak maken op een korte periode
moederschapsrust, kort na de geboorte.450 Enkel wanneer men zelfstandige in bijberoep is,
wordt de deur op een kier gezet en zijn de maatregelen onder bepaalde voorwaarden en
vormen wel mogelijk.
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134.

Op vlak van de te hanteren uitkeringsvoorwaarden wordt de uitvoering van de

maatregelen afhankelijk gesteld van anciënniteits- en leeftijdsvoorwaarden in hoofde van
respectievelijk de ouder en het kind. Dit zal op zich weinig problemen met zich meebrengen
zodat de toets van flexibiliteit voor dit criterium doorstaan wordt.
135.

Het schoentje voor dit sociaal risico knelt echter het meest bij het vierde aspect van de

flexibiliteitstoets:

het

materieel

toepassingsgebied.

De

uitkeringsvergoedingen

ter

compensatie liggen namelijk beduidend laag en zijn niet voldoende aangepast worden aan
evoluerende noden: een uitkering voor tijdskrediet bedraagt momenteel hoogstens 587, 93
euro per maand (voor voltijds tijdskrediet).451 De bedragen bij ouderschapsverlof liggen wel
wat hoger, maar staan nog steeds in schraal contract met het normaal verdiende loon. 452 Deze
lage bedragen zullen dus een grote impact hebben op het armoederisico dat gepaard gaat met
het nieuwe sociale risico: het wordt namelijk niet of slechts zeer minimaal gedekt. Verder zijn
de vergoedingen ook forfaitair bepaald, zodat ze dus ook niet kunnen worden aangepast aan
de specifieke (armoede)situatie en gezinssamenstelling van een huishouden.453 Bovendien
kunnen de zorgperiodes wel worden opgenomen in verschillende vormen, maar ook deze
worden steeds begrensd door een maximumduur, die algemeen gezien relatief kort is.
Afdeling II. HET RISICO OP ARMOEDE BIJ ALLEENSTAANDE MOEDERS
136.

We zagen reeds eerder dat allerlei factoren ervoor zorgen dat het gemiddeld

welvaartsniveau bij alleenstaande ouders relatief laag ligt in verhouding tot de rest van de
bevolking (zie randnummer 87). Dit vertaalt zich opnieuw in een zorgwekkend hoger
armoederisico.454
§1. Het effect van kinderbijslag
137.

De Belgische sociale zekerheid probeert ten eerste tegemoet te komen aan deze

situatie via het systeem van kinderbijslag. Deze tegemoetkoming heeft als doel om de kost op
te vangen van het onderhoud van het kind dat niet werkt of kan werken en wordt gezien als
451
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een soort loon voor de arbeid die erin bestaat kinderen op te voeden. 455 Voor
eenoudergezinnen zorgt kinderbijslag met andere woorden voor een substantiële aanvulling
van hun inkomen en een belangrijke reductie in het armoederisico.456
A. Huidige regeling: algemene kinderbijslagwet van 2014
1. Kinderbijslag als universeel recht
138.

Kinderbijslag wordt gezien als een universeel recht, in de zin dat het gewaarborgd

wordt aan zowel werknemers, ambtenaren als zelfstandigen.457 Ten gevolge van de zesde
staatshervorming kwam in 2014 reeds de algemene kinderbijslagwet tot stand, die zorgde
voor een gelijkschakeling op vlak van gezinsbijslag zodat vanaf voortaan alle
bevolkingsgroepen recht ongeacht hun arbeidsstatuut hierop hebben volgens dezelfde regels
en bedragen.458 Ook jonge mama’s die een kind krijgen en hun studies nog moeten afmaken,
kunnen terugvallen op deze wet.459
2. Basisbedrag afhankelijk van leeftijd en rangorde
139.

De kinderbijslag wordt aan de rechthebbenden maandelijks uitgekeerd en dit zonder

meer totdat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft.460 Bovendien blijft het recht verder
lopen als ouder van gehandicapte kinderen tot 21 jaar en van kinderen die verder studeren tot
maximum 25 jaar.461 Het bedrag van de basiskinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd en de
rangorde van het kind, wat bepaald wordt op basis van het tijdstip van geboorte: deze is het
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laagst voor het eerste kind (92 euro) en wordt hoger voor het tweede (170 euro) en derde kind
(254 euro).462 Voor meer dan drie kinderen blijft het bedrag evenwel gelijk.463
140.

Belangrijk is wel dat kinderbijslag niet uit hoofde van meerdere personen kan worden

toegekend, zodat bij een samenloop van rechthebbenden het recht bij voorrang wordt
toegekend aan degene die het kind opvoedt, in de meeste gevallen dus aan de alleenstaande
moeders.464 Bovendien wordt er in de wet vereist dat er wel een bepaalde band dient aanwezig
te zijn tussen de rechthebbende en het kind om het recht te kunnen uitoefenen, die overigens
wel ruim wordt bepaald.465
3. Verhoogde kinderbijslag bij bepaalde éénoudergezinnen
141.

Naar aanleiding van steeds meer rapporten over armoede die aantoonden dat het

armoederisico bij alleenstaanden aanzienlijk toenam, wordt er vanaf 1 mei 2007 aan sommige
eenoudergezinnen een verhoogde kinderbijslag toegekend dankzij de programmawet.466 De
wet poogde deze extra toelage te verantwoorden door het feit dat “bij eenoudergezinnen
slechts één persoon instaat voor de opvoeding van het kind zonder de verschillende lasten
verbonden aan deze opvoeding te kunnen delen met een persoon waarmee hij of zij gehuwd is
of een feitelijk gezin vormt.”467 Meer bepaald had de wetgever dus tot doel om de meest
behoeftige eenoudergezinnen bijkomend financieel te ondersteunen, wat als noodzakelijk
beschouwd werd in het kader van de bestrijding tegen armoede.468 De toelage bestaat uit een
forfaitair maandelijks bedrag en de toekenning ervan is afhankelijk van het feit of men alleen
woont met zijn eigen kinderen en of het inkomen een vastgestelde grens niet overschrijft.469 In
2016 lagen de bedragen op 46, 29 en 23 euro voor respectievelijk het eerste, tweede en derde
kind.470
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2016,

2016,

B. Toekomstige regeling: het Vlaamse regeringsakkoord van 28 mei 2016
142.

Ten gevolge van de zesde staatshervorming werd de bevoegdheid inzake kinderbijslag

overgedragen naar de gemeenschappen en de gewesten.471 Het huidige kinderbijslagsysteem
van België slaagt er niet in om de armoede bij alleenstaande ouders voldoende te
verminderen. Daarom sloot de Vlaamse Regering op 28 mei 2016 dan ook een akkoord over
de toekomstige Vlaamse kinderbijstand.472 Hierbij heeft men als doel om van kinderbijslag
een basispijler te maken binnen een geïntegreerd gezinsbeleid, waarbij specifiek aandacht zal
worden besteed aan de bestrijding tegen kinderarmoede.473 Men hanteert daarvoor de visie dat
alle kinderen gelijkwaardig zijn en evenveel kansen moeten krijgen op een maximale
ontplooiing om te participeren aan onze samenleving.474
143.

Vanaf 1 januari 2019 wil men in Vlaanderen dan ook starten met het zogenaamde

‘groeipakket’, dat uit drie pijlers zal bestaan. De eerste pijler is gebaseerd op de gelijkheid
van elk kind en zal ervoor zorgen dat Vlaamse kinderen die geboren worden in 2019 elk
gelijk en onvoorwaardelijk kinderbijslag zullen ontvangen via een basisbedrag van 160 euro
en dit ongeacht zijn rang of leeftijd.475 Naast dit basisbedrag zullen gezinnen in de praktijk
ook voor elk kind een startbedrag ontvangen als geboorte-of adoptiepremie, die beiden
gelijkgesteld worden op 1100 euro.476 De tweede pijler wil de nadruk leggen op selectieve
gezinsmodulerende toelagen, waarbij er zorgtoelagen (voor kinderen met bijzondere noden)
en sociale toelagen worden toegekend bovenop het basisbedrag.477 De sociale toelage is
specifiek bedoeld voor gezinnen met lage inkomens die de kosten van opvoeding moeilijk
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kunnen dragen.478 Verder garandeert de derde pijler nog een participatietoelage die beoogt om
gezinnen te stimuleren en hun kinderen te laten deelnemen aan kinderopvang en onderwijs
door kosten die hierbij gepaard gaan deels te compenseren.479
§2. Het effect van het Interprofessionele loonakkoord van 2 februari 2017
144.

Op 2 februari 2017 werd tussen de sociale partners het Interprofessionele

Loonakkoord afgesloten. Dit akkoord werd opgesteld met als doelstelling om de kloof tussen
de armoedegrens en de minimumuitkeringen te verkleinen.480 We zagen reeds eerder dat de
forfaitaire bedragen die uitgekeerd werden bij opname van ouderschapsverlof zeer laag lagen.
Echter, vanaf 1 april 2017 zullen deze bedragen voor alleenstaande werknemers die
ouderschapsverlof opnemen worden verhoogd met maar liefst 38% bij een voltijdse
onderbreking.481 Bij een deeltijdse of één vijfde vermindering van het werk zal respectievelijk
de helft en één vijfde van dit nieuwe bedrag in aanmerking genomen worden.482 Het effect
van deze armoedebestrijding zal voornamelijk voelbaar zijn bij een volledige onderbreking,
aangezien het basisbedrag op maandbasis op deze manier zal stijgen met 200 euro.483
§3. Het effect van sociale bijstand
145.
dus

Alleenstaande moeders die onvrijwillig niet over een beroepsinkomen beschikken en
niet

kunnen

terugvallen

op

de

klassieke

takken

van

het

georganiseerde

socialezekerheidsstelsel, kunnen verder ook nog beroep doen op sociale bijstand.484 Hierbij
wordt steeds een onderzoek naar de bestaansmiddelen ingesteld.
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De sociale zekerheid
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voorziet onder andere in de mogelijkheid tot het uitkeren van een leefloon.486 Verder kunnen
ongehuwde niet-werkende moeders ook aanspraak maken op gewaarborgde gezinsbijslag
(kinderbijslag, leeftijdsbijslag en kraamgeld).487 Deze garanties zijn echter niet nieuw: de
sociale bijstand dient al vele jaren als safetynet.
§4. Het effect van het minimumrecht per loopbaanjaar
146.

Het minimumrecht per loopbaanjaar is een andere manier waarin de Belgische sociale

zekerheid specifiek voorziet in een correctie op lage lonen bij werknemers. Deze maatregel,
die zich situeert op vlak van pensioenen, heeft specifiek als doel om armoede op te vangen en
een compensatie te bieden aan vrouwen die deeltijds werken en dit in laagbetaalde
sectoren.488 Immers, vrouwen die zich in deze situatie bevinden worden niet alleen tijdens hun
werkcarrière geconfronteerd met een beperkt loon, maar ook wanneer zij de pensioenleeftijd
bereikt hebben zullen ze het risico lopen op een erg laag pensioen.489
147.

Via het minimumrecht per loopbaanjaar kan men als het ware gaan ‘inbreken’ in de

formule die men toepast om het wettelijk rustpensioen te berekenen.490 Wanneer men vaststelt
dat het geherwaardeerde loon van een bepaald jaar lager is dan 23 374,55 euro (voor 2016)
per jaar, dan zal dit bedrag gebruikt worden en niet het lager liggende loon. 491 Het werkelijke
loon wordt als het ware vervangen door een aangepast en wettelijk gewaarborgd
minimumloon. Om deze regeling toe te passen moet men wel voldoen aan een aantal
algemene voorwaarden: men moet namelijk eerst een minimum loopbaan als werknemer
kunnen bewijzen van tenminste 15 kalenderjaren waarbij elk jaar moet voldoen aan een

486

J. VANLANGENDONCK, J. PUT, D. SIMOENS, G. VAN LIMBERGHEN en A. REGENMORTEL,
Handboek sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2011, 795.
487
Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, BS 7 augustus 1971, 9302; J.
VANLANGENDONK, Y. STEVENS EN A. VAN REGENMORTEL, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 739;
488
Y. STEVENS, “Deel IX Pensioenen” in J. PUT, V. VERDEYEN en Y. STEVENS, Praktijkboek Sociale
zekerheid 2016 – voor de onderneming en de sociale adviseur, Leuven, Kluwer, 2016, (653) 684.
489
Y. STEVENS, “Deel IX Pensioenen” in J. PUT, V. VERDEYEN en Y. STEVENS, Praktijkboek Sociale
zekerheid 2016 – voor de onderneming en de sociale adviseur, Leuven, Kluwer, 2016, (653) 684.
490
Y. STEVENS, “Deel IX Pensioenen” in J. PUT, V. VERDEYEN en Y. STEVENS, Praktijkboek Sociale
zekerheid 2016 – voor de onderneming en de sociale adviseur, Leuven, Kluwer, 2016, (653) 684.
491
Art. 8, § 1 Koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de wet
van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels, BS 17 januari 1996, 904.

74

minimum van één derde van een voltijdse betrekking.492 Deze vereiste kan echter wel een
obstakel vormen: we zagen immers reeds eerder dat de tewerkstellingsgraad bij alleenstaande
moeders relatief laag lag (zie randnummer 86).493 Verder mag de betrokkene ook geen
pensioen krachtens een andere regeling (gezinspensioen of pensioen voor alleenstaanden)
genieten dat hoger is dan een bepaald bedrag.494
148.

Een belangrijke opmerking hierbij is dat bij de vaststelling van het pensioen van een

uit de echt gescheiden echtgenoot het minimumrecht per loopbaanjaar niet zal worden
toegepast en men hier dus moet terugvallen op het werkelijk loon. 495 Voor alleenstaande
moeders die gehuwd waren en na de scheiding instaan voor de zorg voor de kinderen kan
deze maatregel dus geen compensatie bieden wanneer het loon van de ex-partner zelf beneden
dit bedrag ligt. 496
§5. Het effect van alimentatiegeld
149.

De dag van vandaag vormen echtscheidingen en relatiebreuken de belangrijkste

oorzaken van alleenstaand ouderschap.497 Dit heeft als gevolg dat na de echtscheiding vaak de
mogelijkheid tot alimentatiegelden op gang komt om de alleenstaande die instaat voor de
opvoeding van de kinderen financieel te ondersteunen.498Alimentatiegelden hebben echter
geen link met het socialezekerheidssysteem, aangezien het een materie is waarin het Belgisch
Burgerlijk Wetboek voorziet.499 Daarom wordt er hier niet verder op ingegaan.
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§6. Besluit: flexibel genoeg?
150.

Opnieuw wordt nagegaan of wetgevende maatregelen de vooropgestelde maatstaf van

flexibiliteit bereiken. Dit wederom via aftoetsing aan dezelfde vier criteria (zie randnummer
131).
151.

Wat betreft het inhoudelijk aspect, voorziet het socialezekerheidsstelsel zeker in een

aantal initiatieven die specifiek als doelstelling hebben om tegemoet te komen aan het lage
welvaartsniveau en de opvoedingskosten bij (alleenstaande) moeders, en dus ook aan het
armoederisico dat hierbij gepaard gaat. Belangrijk is echter dat studies hebben aangetoond dat
uit al deze maatregelen de kinderbijslag het belangrijkste middel vormt om alleenstaande
moeders financieel te ondersteunen.500 De beoordeling van de flexibiliteit voor de andere
criteria dient dus hoofdzakelijk in het licht hiervan te gebeuren. Bovendien voorziet men hier,
alsook in de andere voorzieningen, in een compenserend vervangingsinkomen. Dit wijst er op
dat ook dit wetgevend kader vooral gekenmerkt wordt door een vergoedend karakter en er
minder nadruk gelegd wordt op preventie.501
152.

Het tweede criterium, de kring van gerechtigden, wordt opnieuw breed ingekleurd.

Kinderbijslag vormt een universeel recht en wordt toegekend aan ieder huishouden, ongeacht
zijn statuut op de arbeidsmarkt.502 Bovendien vallen alleenstaande moeders onder het extra
selectief criterium van éénoudergezinnen, wat recht geeft op een verhoogde tegemoetkoming
in de uitkeringen.
153.

Ook op vlak van de uitkeringsvoorwaarden spelen zich weinig problemen af. Men

heeft als ouder onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot een bepaalde leeftijd, waarbij de
wet enkel vereist dat er een bijzondere band dient te zijn tussen de rechthebbende en het
kind.503
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154.

Op het vierde aspect - het materiële toepassingsgebied van de maatregelen - kan men

opnieuw een aantal kritische opmerkingen formuleren. Recent onderzoek heeft uitgewezen
dat kinderbijslag inderdaad een efficiënt instrument kan zijn voor armoedebestrijding, maar
dat basisbedragen van de huidige kinderbijslagregeling veel te laag liggen om van een
redelijke levensstandaard te genieten.504 Dit komt omdat zij de voorbije decennia niet werden
aangepast aan de welvaarts- en loonontwikkelingen.505 Ook de sociale toelagen voor
eenoudergezinnen zijn te gering en verwaarloosbaar om het armoederisico effectief op te
vangen. Enkel het Interprofessionele Akkoord zorgt voor een veelbelovende vooruitgang in
de nabije toekomst wat betreft de hoogte van de uitkeringen wanneer alleenstaande moeders
ouderschapverlof wensen op te nemen.506
155.

De conceptnota van de Vlaamse Regering probeert aan dit probleem tegemoet te

komen. Uit de voorbereidende werken blijkt dat de overheid zich duidelijk bewust is van de
demografische veranderingen en de financiële impact die deze met zich meebrengt.507 Zo
wordt er uitdrukkelijk verwezen naar het stijgend aandeel van alleenstaande moeders en de
evolutie naar tweeverdienersgezinnen zodat de huidige kinderbijslagregeling, opgebouwd in
de jaren dertig, dan ook gedateerd is.508 Ook de grote hoeveelheid aan kosten die
kinderopvang met zich meebrengt wordt aangehaald.509 Er wordt als besluit geformuleerd dat
al deze maatschappelijke veranderingen inderdaad een nieuw (financieel) gezinsbeleid
vergen, zodat men in de toekomst wil overgaan naar het concept van het ‘groeipakket’. Het is
echter nog maar de vraag of de wijzigingen het gewenste effect zullen bereiken.
156.

Het Centrum voor Sociaal beleid nam de proef op de som en na uitvoerig onderzoek

kwamen zij tot de conclusie dat het toekomstig beleid inderdaad zal zorgen om globaal gezien
504

W. VAN LANCKER, J. GHYSELS en B. CANTILLON, De impact van kinderbijslagen op het
armoederisico bij alleenstaande moeders: België in vergelijkend perspectief, Centrum voor Sociaal Beleid,
2012,
3,
www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%202012%206104%2014_november%202012.pdf.
505
W. VAN LANCKER, J. GHYSELS en B. CANTILLON, De impact van kinderbijslagen op het
armoederisico bij alleenstaande moeders: België in vergelijkend perspectief, Centrum voor Sociaal Beleid,
2012,
3,
www.centrumvoorsociaalbeleid.be/sites/default/files/D%202012%206104%2014_november%202012.pdf.
506
ACV, Ontwerp IPA 2017-2018, januari 2017, 2, www.acv-online.be/Images/ACV-Samenvatting-IPA-20172018-tcm183-402606.pdf.
507
Conceptnota van de Vlaamse Regering ingediend op 31 mei 2016, Voor elk kind en gezin een groeipakket op
maat, Vlaams Parlement 2016, nr. 769, 5, https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf.
508
Conceptnota van de Vlaamse Regering ingediend op 31 mei 2016, Voor elk kind en gezin een groeipakket op
maat, Vlaams Parlement 2016, nr. 769, 5, https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf.
509
Conceptnota van de Vlaamse Regering ingediend op 31 mei 2016, Voor elk kind en gezin een groeipakket op
maat, Vlaams Parlement 2016, nr. 769, 6, https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf.

77

een armoede-neutraal resultaat te bekomen in Vlaanderen.510 Het nieuwe stelsel zal de
armoedekloof doen afnemen voor gezinnen met kinderen en kinderen in het algemeen, maar
echter

niet voor éénoudergezinnen en grote gezinnen.511 Anders gezegd, alleenstaande

moeders, die tot één van de grootste armoederisicogroepen behoren, worden nog steeds niet
geholpen door dit nieuw beleid.
157.

De flexibiliteit om voldoende sociale bescherming te bieden en het armoederisico bij

alleenstaande moeders te reduceren wordt met andere woorden opnieuw aan banden gelegd
door te lage compensatiebedragen, die onder of rondom de armoedegrens zullen blijven
schommelen.

Hoofdstuk II. De arbeidsmarkt
Afdeling I. HET RISICO OP LANGDURIGE WERKLOOSHEID
158.

Voormalige handarbeiders ondervinden vaak moeilijkheden om zich opnieuw te re-

integreren in onze postmoderne arbeidsmarkt wegens een gebrek aan scholing en
vaardigheden (zie randnummer 89). Ook voor laaggeschoole jongeren wordt de toegang tot de
arbeidsmarkt vermoeilijkt, zodat het risico op langdurige werkloosheid ook voor hen speelt.
De sociale zekerheid voorziet voor hen reeds in een volgend vangnet.
§1. Het effect van de verplichte werkloosheidsverzekering voor werknemers
A. De werkloosheiduitkering
159.

Belgische werknemers die reeds een periode gewerkt hebben en op een bepaald

moment zonder werk vallen kunnen terugvallen op een werkloosheidsuitkering. 512 Om recht
te hebben op deze uitkering moet men eerst bewijzen dat men gedurende een periode vóór
zijn aanvraag een wachttijd doorlopen heeft, waarin men een bepaald aantal dagen als
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werknemer gewerkt heeft.513 Deze referteperiode en het vereist aantal arbeidsdagen wordt
afhankelijk gesteld van de leeftijd van de betrokkene.514
160.

Verder zijn er ook een aantal algemene toekenningsvoorwaarden aan de uitkering

verbonden. Zo mag er bij de werknemer geen aanwezigheid meer zijn van zowel werk als
loon.515 Hieronder wordt verstaan zowel arbeid voor zichzelf (alle activiteiten op winst
gericht) als arbeid voor een derde (dat hem een loon of materieel voordeel oplevert). 516 Men
dient ook onvrijwillig werkloos te zijn: de toestand dient veroorzaakt te zijn door
omstandigheden vreemd aan de wil en het opzet van de betrokken persoon.517 Als derde
voorwaarde dient de werkloze ook beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt, waarmee
bedoeld wordt dat hij zich verplicht dient in te schrijven als werkzoekende (en dus actief op
zoek gaat naar werk) en te allen tijde bereid is om een ‘passende dienstbetrekking’ te
aanvaarden.518 Ten slotte verwacht men ook dat de werkloze arbeidsgeschikt is.519
161.

De werkloosheidsuitkering die men krijgt als men aan alle voorwaarden voldoet is in

principe onbeperkt in duur.520 Zo kan men in theorie tot aan de pensioenleeftijd aanspraak
maken op deze compensatie.521 Deze reglementering wordt echter wel ingeperkt door een halt
toe te roepen aan langdurige werkloosheid die het gevolg is van onwil van de werkloze.522
513
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Hiervoor zijn er een aantal actieve controles op werkbereidheid uitgewerkt, gekend onder de
naam ‘activering van het zoekgedrag naar werk’.523
162.

De bedragen van de eigenlijke uitkering werden al vele malen gewijzigd onder invloed

van de economische crisis.524 Gedurende de eerste drie maanden hebben alle werklozen recht
op een uitkering van 65% van het gemiddeld dagloon. 525 Voor de drie maanden die hierop
volgen wordt dit bedrag verminderd tot 60%.526 Tijdens de daaropvolgende periode van drie
maanden blijft deze 60% gelden, maar wordt er een lager loonplafond gehanteerd.527 Wanneer
deze vergoedingsperiode voorbij is wordt er wel een onderscheid gemaakt in hoogte van het
bedrag naargelang de gezinstoestand. Gedurende minstens twee maanden en maximum twaalf
maanden wordt de uitkering dan vastgesteld op 60%, 55% en 40% van het gemiddeld dagloon
voor respectievelijk een gezinshoofd, een alleenstaande en een samenwonende.528 Na verloop
van deze tijdspanne zal de uitkering om de zes maanden met één vijfde verlaagd worden tot
men het forfaitaire minimumbedrag bereikt heeft (45,41 euro voor gezinshoofden, 38,14 euro
voor alleenstaanden en 20, 15 euro voor samenwonenden op dagbasis).529
B. De anciënniteitsvergoeding
163.

Oudere werklozen die minstens de leeftijd van 55 jaar bereikt hadden, een loopbaan

achter de rug hadden van minimum 20 jaar loondienst en recht hadden op een brugpensioen
konden in het verleden ook aanspraak maken op een anciënniteitsvergoeding. 530 Dit is een
bijkomende uitkering die wordt toegekend bovenop de werkloosheidsuitkering. In 2015 werd
523

V. HEYLEN, J. BOLLENS, “Activering van het zoekgedrag naar werk”, Tijdschrift van het steunpunt WSE
2009, (87) 92.
524
J. VANLANGENDONCK, Y. STEVENS en A. REGENMORTEL, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 528.
525
Art. 114, § 1, lid 2 en bijlage Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991, 29 888; W. VAN EECKHOUTTE, Compendium ’15-’16
sociale zekerheidsrecht – band 1, Mechelen, Kluwer, 2015, 1559.
526
Art. 114, § 1, lid 2 en bijlage Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991, 29 888; W. VAN EECKHOUTTE, Compendium ’15-’16
sociale zekerheidsrecht – band 1, Mechelen, Kluwer, 2015, 1559.
527
J. VANLANGENDONCK, Y. STEVENS en A. REGENMORTEL, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 528.
528
Art. 114, § 1, lid 2 en bijlage Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de
werkloosheidsreglementering, BS 31 december 1991, 29 888.
529
Art. 114, § 3 Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31
december 1991, 29 888; W. VAN EECKHOUTTE, Compendium ’16-’17 sociale zekerheidsrecht – band 2,
Mechelen, Kluwer, 2016, 1561; J. VANLANGENDONCK, Y. STEVENS en A. REGENMORTEL, Handboek
sociale zekerheidsrecht, Antwerpen, Intersentia, 2015, 528.
530
J. VANLANGENDONCK, Y. STEVENS en A. REGENMORTEL, Handboek sociale zekerheidsrecht,
Antwerpen, Intersentia, 2015, 532.

80

deze toeslag echter gedeeltelijk afgeschaft. Wie deze toeslag reeds verworven had in het jaar
2014 blijft er recht op hebben onder de oude voorwaarden.531 Verder komen momenteel enkel
nog werknemers die te maken krijgen met structurering, een zwaar beroep of die een loopbaan
van minstens 35 jaar achter de rug hebben in aanmerking voor deze uitkering. 532 Concreet
wordt de hoogte van de werkloosheidsuitkering door deze compensatie op dagbasis met
enkele euro’s verhoogd, afhankelijk van de vergoedingsperiode, de gezinssituatie en de
leeftijd.533
C. De inschakelingsvergoeding
164.

Het

Werkloosheidsbesluit

voorziet

verder

ook

in

de

mogelijk

inschakelingsvergoeding ten voordele van werkzoekende schoolverlaters.

534

tot

een

Deze jongeren

kunnen aanspraak maken op een forfaitaire uitkering (afhankelijk van de leeftijd en
gezinssituatie) berekend op dagbasis, na afloop van een beroepsinschakelingsperiode van 12
maanden.535 Men dient echter wel jonger dan 25 jaar te zijn, bepaalde rechtopenende studies
voleindigd hebben en ingeschreven te zijn als (actief) werkzoekende.536 Van min 21-jarigen
wordt bovendien vereist dat ze minstens over een diploma van secundair onderwijs
beschikken.537 De uitkering wordt echter wel begrensd in de tijd: zij wordt maximum drie jaar
toegekend, mogelijk verlengbaar met zes maanden.538 Omdat jongeren nog onvoldoende
arbeidsdagen

gepresteerd

hebben

om

in

aanmerking

te

komen

voor

een

werkloosheidsuitkering wordt er aan hen op deze manier bescherming geboden.
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§2. Het effect van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
165.

Als algemeen principe geldt verder dat werknemers, die vanaf hun 62 jaar ontslagen

worden door hun werkgever en een loopbaan achter de rug hebben van 40 jaar of meer,
kunnen terugvallen op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag. 539 Onder bepaalde
voorwaarden kan de betrokkene via deze regeling aanspraak maken op een supplement bij
zijn werkloosheidsuitkering, namelijk de helft van het verschil tussen deze laatste uitkering en
het nettobedrag van zijn loon.540 Dit dient door de werkgever aan de werkloze te worden
uitgekeerd tot aan de pensioenleeftijd.541 Bovendien wordt dankzij dit stelsel ook de
werkloosheidsuitkering zelf gunstiger: voor de hoogte van het bedrag wordt men namelijk in
aanmerking genomen alsof men een gezinshoofd is, ongeacht zijn werkelijke gezinssituatie.542
Deze regeling werd specifiek ingevoerd om ouderen sociale bescherming te bieden wanneer
zij op latere leeftijd ontslagen worden. 543 Immers, hun arbeidskansen worden verkleind door
een verminderd integratievermogen omwille van hun leeftijd.
§3. Het effect van een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (P.W.A.)
166.

De wet van 30 maart 1994 verplicht langdurige werklozen verder om zich in te

schrijven bij een Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap.544 Hier worden zij in de
mogelijkheid gesteld om werkzaamheden te doen die in het gewoonlijke arbeidscircuit niet
aangeboden worden.545 Zo ontvangen ze een supplement via P.W.A-cheques bovenop hun
gewone werkloosheidsuitkering.546 Het gaat dan bijvoorbeeld om seizoensgebonden
activiteiten in de landbouw, activiteiten die vrijwilligers normaal verrichten, ..547
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§4. Het effect van het Interprofessioneel loonakkoord van 2 februari 2017
167.

In het algemeen gaan alle forfaitaire minimumbedragen in verband met werkloosheid

gepaard met een grote degressiviteit.548 Dit komt omdat de algemene opvatting over het
voortduren van een toestand van werkloosheid nog altijd wordt opgevat als te wijten aan de
passiviteit van de betrokkene.549 De werkloosheidsuitkering is daarom op dit moment de
laagste vergoeding waarin de sociale zekerheid voorziet en schommelt ver beneden de
armoedegrens.550 Het Interprofessioneel Loonakkoord stelt echter als doel om de kloof tussen
de armoedegrens en de minimumuitkeringen te verkleinen.551 Sociale uitkeringen worden
vanaf nu aangepast aan de welvaartsvastheid ter armoedebestrijding.552 Op vlak van
werkloosheid zullen vanaf 1 september 2017 de minima bedragen en forfaits van de
werkloosheidsuitkeringen, de SWT-regeling en de inschakelingsvergoeding dan ook worden
verhoogd tussen de 1% en 4,7%, afhankelijk van de specifieke situatie.553
§5. Het effect van doelgroepverminderingen en de Vlaamse aanwervingsincentive
A. De doelgroepvermindering voor jonge en oudere werknemers
168.

Ten gevolge van de zesde staathervorming heeft het Vlaamse gewest het initiatief

genomen om een doelgroepenbeleid uit te werken dat erop gericht is om de
tewerkstellingskansen van bepaalde werknemers met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt
te vergroten.554 Tot eind juni 2016 was dit nog een federale gelegenheid en was hiervoor een
gelijkaardige federale regeling voor van kracht.555
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169.

Vanaf 1 juli 2016 ontvangen werkgevers uit de private of openbare sector een soort

‘korting’ op socialezekerheidsbijdragen die ze normaal moeten betalen wanneer zij oudere
werknemers (55 plussers) aanwerven die aan een aantal vereisten voldoen.556 Deze
voorwaarden hebben onder meer te maken met de plaats van tewerkstelling en het bedrag van
het refertekwartaalloon van de werknemer.557 De werkgever zal wanneer hij deze werknemer
een kans geeft op de arbeidsmarkt als compensatie een forfaitaire driemaandelijkse
vermindering krijgen op zijn basisbijdragen. Dit bedrag schommelt tussen de 600 en 1500
euro, afhankelijk van de leeftijd en de categorie waartoe de werknemer behoort.558
170.

Eenzelfde initiatief werd gelijktijdig gelanceerd voor een andere doelgroep, namelijk

de doelgroepvermindering voor jongere werknemers (jonger dan 25 jaar).559 De werkgever
krijgt eveneens een vermindering op zijn socialezekerheidsbijdragen, bij het tewerkstellen van
werknemers in het kader van een alternerende opleiding (leerlingen) of bij het aanwerven van
laag-of middengeschoolde jongeren die aan de algemene voorwaarden voldoen.560 Voor de
toepassing van deze regulering worden met laag- of middengeschoolde jongeren gelijkgesteld
de personen die geen of respectievelijk minstens een diploma secundair onderwijs behaalden
of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs.561
Opnieuw ontvangt de werkgever een forfaitaire driemaandelijkse vergoeding, waarvan de
bedragen variëren tussen de 1000 en 1150 euro, afhankelijk van de categorie waarin de
jongere gekwalificeerd wordt.562
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B. De Vlaamse aanwervingsincentive
171.

Op 3 februari 2017 keurde de Vlaamse regering verder ook het besluit tot toekenning

van aanwervingspremies voor langdurig werklozen goed.563 Deze maatregel werd specifiek
ingevoerd met het doel om ook de tewerkstellingskansen voor langdurig werkzoekenden
tussen de 25 en 54 jaar te bevorderen.564 Als belangrijkste vereiste geldt hierbij dat de
betrokkene werknemer al minstens 2 jaar als werkzoekende dient te zijn ingeschreven. 565 Ter
compensatie wordt er aan de werkgever, die beslist om vanaf 1 januari 2017 een nietwerkende persoon aan te stellen die voldoet aan alle algemene voorwaarden, een forfaitaire
premie toegekend.566 De bedragen van deze subsidie worden in twee schijven toegekend aan
de gerechtigde werkgever en kunnen oplopen tot enkele duizenden euro’s, afhankelijk van de
tewerkstellingsgraad.567
§6. Besluit: flexibel genoeg?
172.

Opnieuw wordt de vooropgestelde maatstaf van flexibiliteit getoetst aan dezelfde vier

criteria om na te gaan of dit nieuw sociaal risico voldoende opgevangen wordt onder het
huidige (zie randnummer 131).
173.

Wat betreft het inhoudelijk aspect, voorziet het Belgisch socialezekerheidsstelsel zeker

in een flexibel vangnet voor langdurige werklozen. Voormalige handarbeiders die er
onvrijwillig niet in slagen om zich te herintegreren in de arbeidsmarkt kunnen in principe
onbeperkt in de tijd aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering (eventueel verhoogd met
een anciënniteitstoeslag).568 Verder zorgt ook het wetgevend kader omtrent de SWT ervoor
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dat ontslagen ouderen werknemers niet aan hun lot overgelaten worden. 569 Laaggeschoolde
jongeren

die

werkzoekende

zijn

kunnen

daarentegen

niet

terugvallen

op

een

werkloosheidsuitkering, maar wel op een inschakelingsuitkering.570 Via initiatieven zoals
Plaatselijke Werkgelegenhedenagentschappen probeert men bovendien ook de tewerkstelling
van langdurig werklozen te stimuleren.571 De compensatiebedragen die gepaard gaan met de
maatregelen focussen dan ook op herstel van de arbeidssituatie.572
174.

Het tweede aspect, de kring van gerechtigden doorstaat iets moeilijker de

flexibiliteitstoets. Afhankelijk van de zijn leeftijdscategorie kan men in principe steeds
terugvallen

op

een

bepaalde

maatregel.

Toch

kampt

de

toegang

tot

de

inschakelingsvergoeding met een problematisch gegeven: een groot deel van de jongeren,
namelijk 25-plussers en min 21-jarigen zonder diploma secundair onderwijs, worden
uitgesloten van dit vangnet.573 De Belgische wetgever tracht deze laatste maatregel te
verantwoorden om zo jongeren aan te sporen hun studie te voltooien en een diploma te
behalen, aangezien dat hun kansen op een stabiele en kwaliteitsvolle baan sterk vergroot.574
Hier kunnen echter een aantal vraagtekens bij aangehaald worden aangezien de allerzwaksten
uit onze maatschappij zo nog steeds niet op bescherming kunnen rekenen. 575 Een ander punt
van kritiek kan gegeven worden op het feit dat al deze maatregelen in principe voorbehouden
worden aan werknemers. Zelfstandigen kunnen enkel terugvallen op een overbruggingsrecht,
waar de uitkering begrensd wordt in de tijd tot maximaal 12 maanden, zodat deze
bescherming veel minder verregaand is.576 Ook ambtenaren kunnen, ondanks hun ‘vastheid
van betrekking’ ontslagen worden.577 Op hen wordt de RSZ-bijdrageregeling retroactief
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toegepast

zo

lang

als

dit

nodig

is

om

aanspraak

te

kunnen

maken

op

werkloosheidsuitkeringen.578
175.

Op vlak van de te hanteren uitkeringsvoorwaarden zien we bij de meeste initiatieven

een analogie terugkomen. Men zal steeds een aantal jaar gewerkt moeten hebben of al een
aantal jaar werkzoekende moeten zijn afhankelijk van de maatregel waar men aanspraak op
wil maken. In ieder geval vertrekt men steeds van het principe dat de betrokkene onvrijwillig
werkloos dient te zijn.579 Dit vormen op zich geen onredelijke voorwaarden.
176.

Het vierde criterium, het materieel toepassingsgebied, vormt opnieuw qua flexibiliteit

een groot struikelblok door de hoogte van de uitkeringen. De forfaitaire minimumbedragen
van al deze regelingen liggen momenteel veel te laag om een armoedevrij bestaan te kunnen
garanderen.580 De Belgische overheid is zich echter wel duidelijk bewust hiervan, aangezien
de bedragen in de toekomst via het Interprofessioneel Loonakkoord aangepast worden aan de
welvaartsvastheid.581 Een punt van kritiek is dat deze belofte wel eens valse hoop kan geven.
Het is immers nog de vraag of het Loonakkoord het gewenste effect zal bereiken, aangezien
er niet echt sprake is van een drastische verhoging van de uitkeringen.
177.

Ondanks deze pijnpunten kan er echter toch vermeld worden dat de Belgische

overheid zich wel degelijk bewust is van de problematiek en ook effectief actie onderneemt
om in de toekomst deze bevolkingsgroep beter te beschermen tegen dit risico. Dit wordt onder
andere geïllustreerd door de recente initiatieven van de Vlaamse regering, waarbij werkgevers
via geldpremies en –verminderingen gestimuleerd worden om langdurige (oudere) werklozen
en laaggeschoolde jongeren een kans aan te bieden op de arbeidsmarkt.582 Het enige kritische
minpuntje hierbij is dat de betrokkenen nog steeds afhankelijk worden gesteld van het
initiatief van werkgevers en zelf nog steeds een passieve houding moeten aannemen.
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Afdeling II. HET RISICO OP ‘BEING A WORKING POOR’
178.

Laaggeschoolde jongeren behoren tot een erg grote risicogroep om ‘being a working

poor’ te worden. Wegens hun gebrek aan scholing en vaardigheden zullen zij wanneer zij
tewerkgesteld worden in onze huidige arbeidsmarkt geconfronteerd worden met zeer lage
lonen. Hierdoor ligt hun armoederisico erg hoog ligt in verhouding met hogeropgeleiden.583
§1. Het effect van de inkomensgarantieuitkering (IGU)
179.

De enige vermeldenswaardige maatregel die onrechtstreeks voor sociale bescherming

zorgt is de inkomensgarantieuitkering. Deze maatregel is bedoel om werklozen, die
gedwongen worden om het werk deeltijds te hervatten omdat ze niets beters vinden, toch nog
een globaal inkomen te garanderen dat overeenkomt met minimum een voltijdse
werkloosheidsuitkering.584 De uitkering die men in dit geval bovenop zijn loon krijgt, zal
overeenkomen met het verschil tussen het huidige loon en de werkloosheidsuitkering wanneer
de deeltijdse arbeid maximum één derde van een voltijdse betrekking uitmaakt.

585

Wanneer

de deeltijdse arbeid hoger ligt dan één derde, wordt er daar nog een uurtoeslag bijgeteld,
afhankelijk van de gezinssituatie.586 Om recht te krijgen op deze uitkering dient de betrokkene
uiteraard ook nog aan een aantal andere algemene voorwaarden te voldoen.587 Om te
vermijden dat werklozen blijven vaststeken in dit systeem wordt de IGU vanaf 2017
verminderd met de helft.588
180.

Laaggeschoolde burgers die gedurende een bepaalde tijd een voltijdse job hebben

uitgeoefend, maar daarna ontslagen worden kunnen soms moeilijkheden hebben om opnieuw
een job te vinden.589 Soms worden zij dan gedwongen om een deeltijdse job aan te nemen
wegens een gebrek aan andere opties. Dit kan leiden tot een inkomensval: men is wel aan het
583
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werk, maar men leeft eigenlijk als een ‘working poor’ aangezien in vele gevallen de
werkloosheidsuitkering die zij kregen hoger zal liggen dan hun loon voor de deeltijdse
arbeid.590 Dit probeert de IGU te vermijden.
§2. Besluit: flexibel genoeg?
181.

Als we dit sociaal risico toetsen aan de vier criteria om tot het ideaalbeeld van

flexibiliteit te komen, kunnen we kort zijn. Inhoudelijk zijn er weinig tot geen initiatieven
voorhanden om bescherming te bieden tegen het risico. Enkel de IGU kan in bepaalde
situaties als opvangnet gebruikt worden, maar deze maatregel werd niet specifiek
geïntroduceerd om laaggeschoolde werklozen te helpen (re)integreren in de arbeidsmarkt. De
kring van gerechtigden dat er toegang toe krijgt is dan ook beperkt: enkel werklozen, die als
werknemer opnieuw deeltijds aan de slag gaan en aan bepaalde voorwaarden voldoen (op vlak
van loon en uurroosters), worden door de IGU beschermd via het garanderen van een
werkloosheidsuitkering als minimumloon.591 Dit brengt ons meteen bij het vierde criterium,
de hoogte van de uitkeringen. We zagen immers bij het vorige risico reeds dat deze bedragen
problematisch laag lagen en onder de armoedegrens schommelden.592
182.

Voor de rest zijn er weinig beschermingsmiddelen voorhanden om het loon in lage

productiviteitssectoren op te vangen. Immers, men beschikt in principe over een volwaardig
arbeidsinkomen, zodat er geen extra sociale bescherming voorhanden is. Toch is deze
theoretische zekerheid slechts een illusie: niet alleen ontvangen laaggeschoolden een erg laag
loon, vaak blijven ze ook hangen in jobs met precaire arbeidsvoorwaarden, in afwisseling met
periodes van werkloosheid.593 Immers, de factor laaggeschooldheid zorgt er ook voor dat zij
in verhouding tot hogergeschoolden vaker beschikken over slechts een kortdurig contract.594
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De individuen die deel uitmaken van deze risicogroep behoren daarom tot de zwaksten en
meest kwetsbaren in onze maatschappij. Hun arbeidsinkomen wordt niet beïnvloed door een
klassiek sociaal risico, maar hun bestaanszekerheid komt wel duidelijk in gedrang.

Hoofdstuk III. De medische sector
Afdeling I. HET RISICO OP LANGDURIGE ZORG EN (MEDISCHE) AFHANKELIJKHEID BIJ OUDEREN
183.

Bejaarden krijgen met dit nieuw sociaal risico te maken als gevolg van de vergrijzing

en de stijgende levensverwachting.595 In tegenstelling tot vroeger, is het ook noodzakelijk
geworden dat deze kosten worden ge-externaliseerd, wat gepaard gaat met hoge kosten.596 Dit
leidt tot een bedreiging op vlak van de financiering, want vaak volstaat een gewoon pensioen
niet om dit te betalen.597 Bovendien hebben veel oudere vrouwen weinig of geen eigen
pensioenrechten kunnen opbouwen doordat zij destijdse een zorgende rol dienden aan te
nemen.598
§1. Het effect van inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
184.

De wet van 29 maart 2001 en het K.B. van 23 mei 2001 zijn twee instrumenten in de

Belgische wetgeving die de inkomensgarantie voor ouderen garanderen. 599 Uit parlementaire
voorbereidingen volgt dat deze inkomensgarantie een vorm is van sociale bijstand die beoogt
een uitkering toe te kennen aan ouderen die de wettelijke pensioenleeftijd wel bereikt hebben,
maar die door persoonlijke omstandigheden geen loopbaan hebben kunnen opbouwen die lang
genoeg is om toereikende inkomsten te krijgen.600 Met andere woorden, het is een vorm van
armoedebestrijding.

595

N. REGUERAS en R. VERNIEST, “Vergrijzing en ouderenzorg in beeld”, CM Informatie 258, 2014, (17)
19, https://www.cm.be/binaries/CM-Informatie-258-ouderenzorg_tcm375-148817.pdf.
596
G. BONOLI, The politics of new social risks and policies – mapping diversity and accounting for crossnational variation in postindustrial welfare states, Paper presented for presentation at the International
Sociological Association, RC meeting in Paris, 2004, 4-5.
597
D. PIETERS en P. SCHOUKENS, De triptiek van sociale zekerheidsrecht en hun toepassing in België en
Nederland, Leuven, Acco, 2006, 194.
598
EQUALITY, KENNISCENTRUM VOOR EMANCIPATIE, GEZIN EN DIVERSITEIT, De specifieke
pensioensituatie van vrouwen, november 2011, 4, https://www.atria.nl/epublications/IAV_B00108216.pdf.
599
Wet 29 maart 2001 tot instelling van een inkomingsgarantie voor ouderen, BS 29 maart 2001, 10244;
Koninklijk Besluit 23 mei 2001 tot instelling van een algemeen reglement betreffende de inkomensgarantie voor
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185.

Artikel 3 van deze wet legt de minimumleeftijd voor toekenning van de

inkomensgarantie voor zowel mannen als vrouwen vast op 65 jaar.601 Dit recht kan aan hen
echter pas worden toegekend na een onderzoek van de bestaansmiddelen.602 Hierbij wordt er
naast de bestaansmiddelen en inkomsten van de aanvrager zelf, ook rekening gehouden met
deze van de gehuwde partner of wettelijk samenwonende echtgenoot waarmee de betrokkene
dezelfde hoofdverblijfplaats deelt, maar niet met inkomsten van andere samenwonende
personen.603
186.

Wanneer men aan alle voorwaarden voldoet dan zal er jaarlijks een forfaitair bedrag

worden uitgekeerd aan de rechthebbenden.604 Het bedrag wordt bepaald aan de hand van het
criterium van de huisvestingssituatie: personen die hun hoofdverblijfplaats delen met andere
personen hebben recht op een basisbedrag, terwijl alleenwonenden aanspraak kunnen maken
op een verhoogd bedrag.605 Vandaag de dag liggen de geïndexeerde maximumbedragen op
701 euro als basisbedrag en op 1052 euro als verhoogd tarief voor alleenstaanden, maar het
merendeel van de bejaarden zal slechts recht hebben op een partiële inkomensgarantie.606
Recentelijk werd er wel een wetsvoorstel ingediend om deze bedragen te verhogen tot op het
Europese niveau van de armoededrempel van 2279 euro (bruto).607
§2. Het effect van de verplichte ziekteverzekering
187.

Ouderen kunnen ook terugvallen op de verplichte ziekteverzekering in België (ZIV-

wet).608 De Belgische Grondwet erkent immers het recht op gezondheid.609 Kosten van
medische behandelingen, geneesmiddelen, het gebruik van hulpmiddelen, thuiszorgdiensten
en andere voorzieningen uit medische noodzaak worden via deze verzekering financieel
601
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opgevangen.610 Toch zal de sociale zekerheid in de meeste gevallen de gemaakte medische
kosten slechts gedeeltelijk terugbetalen en dient de betrokkene ook zelf een aandeel te betalen
(remgeld).611
188.

Het totaal aantal remgeld dat dient betaald te worden zal variëren afhankelijk van de

medische zorg die verleend word. Voor gewone verzorging (zorg van huisartsen en andere
paramedische medewerkers, tandverzorging, bezoeken en raadplegingen van specialisten)
komt de sociale zekerheid tussen voor 75% van het bedrag.612 Verzorgingen door
geneesheren-specialisten (inclusief verlossingen, het verstrekken van brillen, hoorapparaten,
allerlei hulpmiddelen en prothesen) zal de sociale zekerheid in principe 100% terugbetalen
en is er geen remgeld.613 Het aandeel van het remgeld voor farmaceutische producten wordt
geregeld in een apart K.B., waarin er een onderscheid tussen magistrale bereidingen en
farmaceutische specialiteiten gemaakt wordt.614 Deze laatste worden onderverdeeld in
bepaalde categorieën, waarbij het aandeel in remgeld zal dalen naargelang het geneesmiddel
meer noodzakelijk is voor de betrokkene.615 Voor ziekenhuisverpleging dient de patiënt de
dag van vandaag ook een deel remgeld te betalen als compensatie voor de kosten van voeding
en onderhoud.616 De bedragen hiervoor worden forfaitair bepaald per dag, met mogelijkheid
tot verhoogde tegemoetkomingen in bepaalde gevallen.617
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189.

Belangrijk om op te merken is dat bejaarden vroeger konden worden teruggebracht

onder de categorie van WIGW’s (weduwen, invaliden, gepensioneerden en wezen). Zij
werden tot 2012 door de Belgische overheid gezien als een zwakke bevolkingsgroep en
hadden recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming via een gunstiger remgeld
regime.618 Deze regeling speelt nu niet langer: de categorie van WIGW’s werd immers
afgeschaft door de programmawet van 29 maart 2012 omwille van de discriminerende factor
ten opzichte van gezinnen buiten deze categorie die over gelijkaardige inkomsten
beschikken.619 Voortaan berust het recht op een verhoogde tegemoetkoming alleen nog op een
laag gezinsinkomen en op het feit of men geniet van een regeling van sociale bijstand.620
§3. Het effect van de maximumfactuur (MAF)
190.

Sinds 2002 kan men ook rekenen op een bijkomende bescherming voor hoog

oplopende medische kosten via de maximumfactuur.621 Deze factuur biedt de garantie aan een
patiënt dat men nooit meer dient uit te geven dan een bepaald bedrag aan verzekerde en
noodzakelijke gezondheidskosten.622 Het plafond is afhankelijk van de sociale categorie en
het gezamenlijk fiscaal inkomen per gezin.623 Bovendien garandeert de regeling dat gezinnen
met een relatief laag inkomen een terugbetaling krijgen van de som aan remgelden die het
plafond overschrijden, en dit binnen het jaar.624 Gezinnen met een hoger inkomen worden iets
later terug betaald, namelijk twee jaar nadat de kosten gemaakt zijn.625 De remgelden voor
volgende medische kosten mogen voor de optelsom in aanmerking genomen worden: de
huisarts

of

specialist,

kinesisten,

paramedici,

618
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geneesmiddelen uit categorie A, B of C, bepaalde ziekenhuiskosten, dieetvoeding en
palliatieve verzorging.626
§4. Het effect van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
191.

Omdat niet al deze ziektekosten volledig terugbetaald worden door de sociale

zekerheid, kan bij hulpbehoevende bejaarden het totale medische kostenplaatje nog
aanzienlijk oplopen. Daarom voorziet de sociale zekerheid voor hulpbehoevende bejaarden
met een beperkt inkomen in een bijkomende tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
(THAB) wanneer hun zelfredzaamheid beperkt wordt door een bepaalde handicap.627
192.

Men kan hierop aanspraak maken vanaf de dag waarop men 65 jaar wordt.628 Voldoet

men aan de voorwaarden, dan zal er een maandelijks forfaitair bedrag worden uitgekeerd
afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid, de gezinssamenstelling en het gezinsinkomen
van de betrokkene.629 Een aangestelde arts zal nagaan wat voor invloed de handicap heeft op
dagdagelijkse activiteiten en geeft per criterium punten op de uitvoering ervan.630 Op basis
hiervan wordt dan bepaald in welke categorie de bejaarden vallen en op welk bedrag men
aanspraak kan maken.631
193.

Deze

maatregel

werd

specifiek

ingevoerd

met

het

doel

om

het

gezondheidszorgsysteem uit te breiden in lijn met demografische behoeften (stijgend aantal
afhankelijke ouderen).632 Bejaarden kunnen zo hun zorgkosten betaalbaar houden en langer
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thuis kunnen blijven wonen. Anderzijds wordt ook de financiële toegankelijkheid van een
rusthuis verbeterd. 633
§5. Het effect van tegemoetkomingen in rust-en verzorgingstehuizen en dagcentra
194.

Naast de lange wachtlijsten, blijft het hoge kostenplaatje voor een rusthuis of andere

verblijftehuizen (gemiddeld 1487 euro) één van de grootste problemen voor hulpbehoevende
bejaarden.634 Voor wat betreft eventuele terugbetalingen dient men hierbij echter een
onderscheid te maken tussen zorgkosten en verblijfskosten.
195.

Wat betreft de zorgkosten voorziet de sociale zekerheid via de ZIV-wet in een

tegemoetkoming voor verstrekkingen verleend in erkende rust-en verzorgingstehuizen,
psychiatrische verzorgingstehuizen, centra voor dagverzorging en rustoorden voor bejaarden
of centra voor kortverblijf.635 Het gaat hierbij om een dagelijkse tegemoetkoming per patiënt,
afhankelijk van het type instelling en de zorgbehoefte of handicap van de patiënt.636
196.

De hotelkost daarentegen wordt rechtstreeks en volledig gefactureerd aan de bejaarde

bewoners, zonder enige tussenkomst van de sociale zekerheid (‘out of pocket payment’), en
meestal berekend aan de hand van een dagprijs.637 In veel gevallen zijn bejaarden niet staat
om dit maandelijks bedrag enkel met hun pensioen en eventuele bijkomende
tegemoetkomingen te betalen. Als gevolg hiervan zal men als bewoner ofwel aan zijn
spaarcenten moeten gaan ofwel zich moeten richten tot het OCMW, die het overige deel van
de rusthuisfactuur zal betalen.638 Volgens de wet van 8 juli 1976 (OCMW-wet) heeft deze
echter achteraf de plicht om deze kosten van maatschappelijke dienstverlening op zijn beurt te
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verhalen op de (ex)-echtgen(o)ot(e) of op de kinderen van de bejaarde in kwestie.639 Op de
kinderen ligt met andere woorden een onderhoudsplicht tegenover hun ouders in een rusthuis,
zodat zij mee betalen aan de rusthuiskosten. Deze onderhoudsplicht, die haar oorsprong vindt
in het Burgerlijk Wetboek, wordt gezien als een vorm van familiale solidariteit.640
§6. Besluit: flexibel genoeg?
197.

De Belgische staat heeft ervoor gezorgd dat medische en sociale zorgen ge-

externaliseerd worden. Dit gebeurde echter slechts met gedeeld succes: op de kwaliteit van
dienstverlening valt niets aan te merken, maar de kwantiteit laat echter de wensen te over. Er
is momenteel een zwaar tekort aan voldoende dienstverlening.641 Wanneer men er echter wel
in slaagt om de gewenste professionele zorg te krijgen, kunnen ook deze maatregelen
opnieuw worden getoetst worden aan dezelfde vier criteria (zie randnummer 131).
198.

Wat betreft het inhoudelijk aspect voorziet de sociale zekerheid een waaier aan

tussenkomsten in de algemene verzorgingskosten. Zo werd het toepassingsgebied van de
verplichte ziekteverzekering uitgebreid tot thuisverpleging, rusthuizen en andere dagcentra,
specifiek om tegemoet te komen aan de nieuwe noden.642 Een ontoereikend pensioen kan
bovendien verder worden aangevuld met financiële tegemoetkomingen. Ook deze werden
geïntroduceerd met als specifiek doel het gezondheidszorgsysteem in lijn te brengen met
demografische behoeften (stijgend aantal afhankelijke ouderen).643 Ook de maximumfactuur
toont aan dat de Belgische overheid bewust maatregelen neemt om hoog oplopende medische
kosten te beperken.
199.

Ook op vlak van het tweede en derde criterium kan er besloten worden tot een

voldoende flexibiliteit. Wat betreft gezondheidszorg staan de ZIV-wet en de MAF in principe
open voor alle burgers die op (vervroegd) pensioen zijn, zonder dat er hierbij een selectief
639
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criterium gehanteerd wordt op basis van het arbeidsstatuut.644 De extra financiële
tegemoetkomingen specifiek voor bejaarden worden afhankelijk gemaakt van een
leeftijdsvoorwaarde (65-plus), een verblijfsvoorwaarde (in België) en een onderzoek naar de
bestaansmiddelen en/of graad van zelfredzaamheid.645 Dit vormen op zich gerechtvaardigde
uitkeringsvoorwaarden.
200.

Voor het vierde aspect, het materiële toepassingsgebied, kan men voor dit sociaal

risico slechts een deels positieve evaluatie geven. De ZIV-wet zal in de meeste medische
kosten volledig of gedeeltelijk tegemoet komen, afhankelijk van de zorgen die verleend
worden.646 De aanvullende financiële tegemoetkomingen (IGU en de THAB) voorzien
bovendien in een forfaitair uitgekeerd bedrag, waarvan de hoogte afhankelijk zal zijn van een
aantal criteria (inkomen, graad van zelfredzaamheid, ..).647 Dit draagt bij tot de nodige
flexibiliteit, aangezien de compensaties op deze manier worden afgesteld op ieders specifieke
situatie. Het belang van gezondheid wordt met andere woorden duidelijk erkend door de
overheid. Problematisch blijft echter wel het kostenplaatje van de ‘out of pocket kosten’, zoals
de hotelkosten in verblijfcentra.648 Hier wordt er geen enkele dekking geboden door de
sociale zekerheid. Bejaarden met een laag pensioen die hun laatste jaren in een rusthuis
moeten doorbrengen en wiens kinderen het ook niet al te breed hebben worden voor een blok
gezet. Het lijkt alsof voor hen de mogelijkheid tot een opname in een verblijftehuis ontnomen
wordt, waardoor voor hen het essentiële recht op medische en sociale zorg niet meer zo
vanzelfsprekend wordt.
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Afdeling II. HET RISICO OP EEN BURN-OUT OF ANDERE STRESSGERELATEERDE ZIEKTEN
§1. Het erkennen van een burn-out als beroepsgerelateerde ziekte
201.

Sinds 1 september 2014 werden stress en burn-out in België reeds erkend als een

psychosociaal risico. 649 Men poogde hierbij de welzijnswet aan te passen aan onze huidige
maatschappij, omdat laatstgenoemde aandoeningen de dag van vandaag de grootste oorzaak
vormen van invaliditeit en meer preventie verdienen.650 Ook in het Vlaams Parlement kon
men de laatste jaren een tendens waarnemen van steeds meer vragende partijen om een burnout al dan niet te erkennen als een beroepsziekte.651 Vlaams minister van Sociale Zaken en
Volksgezondheid Maggie De Block nam echter in 2015 het standpunt in dat zij zich duidelijk
bewust was van het probleem, maar dat het geenszins haar bedoeling was om een burn-out op
te nemen in de lijst van de Belgische erkende beroepsziekten.652
202.

Om toch tegemoet te komen aan de situatie is Maggie De Block momenteel bezig met

het uitwerken van een hervorming van het erkenningssysteem voor beroepsziekten en
beroepsgerelateerde ziekten.653 De minister is namelijk van oordeel dat in de huidige
wetgeving te weinig nadruk legt op preventie. Bovendien is ze van mening dat de hele
wetgeving rondom beroepsziekten sinds 1970 amper veranderd is, zodat deze niet werd
aangepast aan de evoluerende noden uit onze maatschappij.654 De hervorming poogt dan ook
om verschillende stressgerelateerde ziekten, ondanks hun multicausaal karakter, in de
toekomst wel te laten erkennen als een arbeidsgerelateerde ziekte.655 Op 27 november 2016
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Wet 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de
werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft,
waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 28 april 2014, 35 011;
Wet 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus 1996 betreffende het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft, BS 28 april
2014, 35 020; Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het
werk, BS 28 april 2014.
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bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op het werk betreft, waaronder
inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3101,
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98

kwam ze reeds een persbericht naar buiten dat een burn-out voortaan onder de kwalificatie
van beroepsgerelateerde ziekte zal vallen.656
203.

Arbeidsgerelateerde ziekten worden onderscheiden van beroepsziekten en kunnen

omschreven worden als ziekten waarvan de blootstelling aan een bepaald risico groter is dan
die waaraan de bevolking over het algemeen onderhevig is. 657 Het werk kan hierbij een
belangrijke oorzaak spelen, maar hoeft niet de enige en de hoofdoorzaak te zijn. 658 Een burnout ten gevolge van een langdurig onevenwicht tussen wat de werknemer aankan en wat de
werkgever vraagt, past perfect onder deze omschrijving. Het belangrijkste gevolg van de
erkenning ligt in het feit dat de Belgische overheid nu samen met andere actoren stappen kan
zetten om secundaire preventieprogramma’s te ontwikkelen op de werkvloer.659 Bovendien
kunnen

slachtoffers

via

deze

erkenning

vanaf

nu

ook

rekenen

op

specifieke

tegemoetkomingen zoals het ten laste nemen van de kosten voor geneeskundige verzorging en
het verschaffen van een uitkering.660
§2. Het effect van vrijwillige verzekeringen
204.

In afwachting van de hervormingsplannen, kan men ook beroep doen op vrijwillige

verzekeringen om zich te verzekeren tegen een burn-out. Sinds 2014 zijn er namelijk ook
verzekeraars die een gewaarborgd inkomen aanbieden, namelijk een jaar lang financiële
tussenkomst bij arbeidsongeschiktheid, wanneer een burn-out aan de basis hiervan ligt.661
Hierdoor kunnen werknemers die vinden dat zij tot de risicogroep behoren zelf initiatief
nemen en zich laten verzekeren. Omdat het hier echter gaat om een vrijwillige verzekering,
kan men deze maatregel niet kwalificeren als een beschermingsmiddel van de klassieke
sociale zekerheid. Daarom wordt er hier niet verder op ingegaan.
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X, “De Block erkent burn-out als arbeidsgerelateerde ziekte”, De Standaard, 27 november 2016,
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§3. Besluit: flexibel genoeg?
205.

Ook dit laatste sociaal risico wordt opnieuw getoetst aan de vier criteria om te bepalen

of de wetgevende maatregelen voldoen aan het ideaalbeeld van flexibiliteit (zie randnummer
131).
206.

Wat betreft het inhoudelijk aspect, kan men zeker stellen dat de Belgische overheid

recentelijk belangrijke initiatieven genomen heeft om de sociale bescherming voor dit nieuw
sociaal risico te vergroten. Immers, stressaandoeningen werden reeds in 2014 erkend als
psychosociale aandoening en er werd wetgeving rond geformuleerd waardoor werkgevers
voortaan onderhavig zijn aan preventieverplichtingen.662 De erkenning van een burn-out als
een arbeidsgerelateerde ziekte vormt opnieuw een stap in de goede richting, aangezien ook
hier steevast wordt ingezet op meer preventie.663 De Belgische regering is zich duidelijk
bewust van de psychologische druk die vaak op werknemers gelegd wordt in onze
samenleving.
207.

Toch dient men hierbij een kritische opmerking te maken, waarbij men automatisch de

link kan maken naar het vierde criterium. Inzetten op preventie is goed, maar wanneer het
risico toch doorbreekt wordt er momenteel nog altijd niet voorzien in wetgevende
maatregelen met een vergoedend of herstellend karakter. Dit zorgt ervoor dat betrokkenen op
vlak van compensatie in een benauwde situatie terechtkomen: zij zullen nog steeds niet
kunnen rekenen op een vervangingsinkomen dat voorziet in een bedrag, waar iemand die
onder een ‘klassieke’ beroepsziekte valt, wel recht op zal hebben. De flexibiliteit wordt
hierdoor opnieuw aan banden gelegd.
208.

Het tweede criterium (de kring van gerechtigden) zorgt ook voor een aantal

beperkingen aan de flexibiliteit. De rechtsgrond voor arbeidsgerelateerde ziekten bevindt zich
namelijk in de beroepsziektenwet, zodat zelfstandigen niet onder het toepassingsgebied vallen
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werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's op het werk betreft,
waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk, BS 28 april 2014, 35 011;
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welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft, BS 28 april
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en dus in de kou blijven staan.664 Zij zullen dus enkel een burn-out erkend kunnen zien
wanneer zij deze opgelopen hebben tijdens een eerdere job in loondienst.
209.

De te hanteren uitkeringsvoorwaarden zullen tot slot aanleiding geven tot weinig

problemen. Met dient enkel onder de definitie te vallen van arbeidsgerelateerde ziekte om
aanspraak te kunnen maken op de sociale bescherming, wat kan worden aangetoond door een
medische vaststelling van een arts.665
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Art. 2 wet van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit
die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, BS 27 augustus 1970, 8712.
665
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die uit die ziekten voortvloeit, gecoördineerd op 3 juni 1970, BS 27 augustus 1970, 8712.
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Deel IV: CONCLUSIE
Centraal stond de vraag: “Wat is het effect van nieuwe sociale risico’s op de positie van de
huidige klassieke sociale zekerheid in België, gelet op de evolutie van de sociale risico’s
doorheen de geschiedenis?” Ter beantwoording volgende conclusies.
België heeft kort na de Tweede Wereldoorlog een socialezekerheidssysteem tot stand
gebracht dat dekking biedt tegen een aantal klassieke sociale risico’s (ouderdom,
werkloosheid, ziekte en invaliditeit, ..). Deze risico’s zijn van alle tijden en vormen ook
vandaag de dag nog steeds schadelijke invloeden waarmee de bevolking in aanmerking komt.
De inhoudelijke pijlers van het Belgisch socialezekerheidsstelsel ontwikkelden zich echter in
een tijdperk waarin onze samenleving er op zijn minst gezegd anders uitzag als vandaag. Het
Belgisch landschap is vanaf de jaren zeventig immers in een spiraal van toenemende
globalisering, technische en wetenschappelijke evoluties en geneeskundige vooruitgang
beland. Deze evoluties hebben gezorgd voor het optreden van een aantal maatschappelijke
veranderingen, die op hun beurt een aantal grote wijzigingen in de bestaande risicostructuren
met zich mee brachten. Bepaalde groepen van de bevolking worden vandaag de dag
kwetsbaar opgesteld en geconfronteerd met nieuwe sociale risico’s binnen het gezin, de
arbeidsmarkt en de medische sector.
Zo zorgde de toetrede van de vrouw op de arbeidsmarkt ervoor dat veel gezinnen hun werk en
gezinsleven niet langer gecombineerd krijgen, wat voor sommigen resulteert in een
armoederisico. Het huidige sociale vangnet komt hier in theorie wel aan tegemoet: één van de
partners kan immers gedurende een bepaalde periode thuis blijven om te zorgen voor de
kinderen zonder dat hij hierbij zijn volledig loon of job zal verliezen (tijdskrediet,
ouderschapsverlof). Ook uit recente wetsvoorstellen blijkt dat de overheid zich bewust is van
de problematiek en dat men tracht de huidige middelen nog meer aan te passen aan de gezinsen beroepsrealiteit. Toch kan men in de praktijk een aantal belangrijke beperkingen terug
vinden die de flexibiliteit van de wetgevende maatregelen erg verminderen. Zo staat de
sociale bescherming enkel open voor burgers met het arbeidsstatuut van werknemer. Ook de
beduidend lage forfaitaire compensatie-uitkeringen vormen een groot pijnpunt. Deze staan
namelijk in schraal contrast met het normaal verdiende loon, zodat het armoederisico niet of
nauwelijks gedekt zal worden.
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Wijzigingen in traditionele samenlevingsvormen hebben er ook voor gezorgd dat
alleenstaande moeders een zorgwekkend hoog armoederisico lopen in vergelijking met de rest
van de Belgische bevolking. Uit alle wetgevende initiatieven vormde kinderbijslag de
belangrijkste substantiële aanvulling van het inkomen. Hoewel deze maatregel een universeel
recht vormt en inhoudelijk de juiste doelstelling nastreeft om dit nieuw sociaal risico op te
vangen, laat zij toch het gewenste effect na. Opnieuw vormt het feit dat de hoogte van de
forfaitaire uitkeringen nauwelijks aangepast wordt aan welvaarts- en loonontwikkelingen
hiervoor de doorslaggevende reden. In de toekomst wil men daarom op Vlaams niveau
overschakelen naar een nieuw betalingssysteem van kinderbijslag (het zogenaamde
‘Groeipakket’), waarbij men vertrekt van een gelijk en hoger basisbedrag per kind. Hoewel dit
wetsontwerp armoedebestrijding bij éénoudergezinnen als één van de specifieke
doelstellingen aanhaalt, wezen studies al uit dat de armoedekloof voor deze bevolkingsgroep
op lange termijn nog steeds niet gedicht wordt.
Op de arbeidsmarkt worden voornamelijk voormalige handarbeiders en laaggeschoolde
jongeren geconfronteerd met nieuwe sociale risico’s, omdat zij er niet in slagen zich te
(re)integreren in onze nieuwe kennis-en diensteneconomie. Inhoudelijk is er een waaier aan
wetgeving voorhanden die ernaar streeft om het risico op langdurige werkloosheid bij deze
bevolkingsgroepen op te vangen (werkloosheids- en inschakelingsuitkeringen, SWT, …).
Problematisch is echter wel dat deze sociale bescherming in principe opnieuw enkel open
staat voor werknemers en dat ook een groot deel van de jongeren op basis van hun leeftijd
geen aanspraak maken op een inschakelingsvergoeding. Bovendien gaan ook de bedragen van
al de uitkeringen gepaard met een grote degressiviteit en schommelen ze alarmerend ver
onder de armoedegrens. Hoewel het Interprofessioneel Loonakkoord deze barema’s in de
toekomst via een kleine procentuele verhoging zal aanpassen aan de welvaartsvastheid, zorgt
dit alsnog voor een schamele verbetering. Een positieve noot is echter wel dat de overheid via
geldpremies en –verminderingen werkgevers stimuleert om deze risicogroepen een kans aan
te bieden op de arbeidsmarkt. Dit toont opnieuw aan dat men zich wel bewust is van de
problematiek en ook effectief actie onderneemt.
Voor het andere nieuwe sociale risico op de arbeidsmarkt (‘being a working poor’), dat
dezelfde risicogroep viseert, zijn er echter weinig tot geen sociale beschermingsmiddelen
voorhanden. Men beschikt sociaal-juridisch in principe over een volwaardig arbeidsinkomen.
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Een veelvoud aan factoren in lage productiviteitsjobs maken echter dat deze theoretische
zekerheid slechts een illusie is. Hun arbeidsinkomen wordt niet beïnvloed door een klassiek
sociaal risico, maar hun bestaanszekerheid komt wel duidelijk in gedrang, iets waar het
huidige stelsel helemaal geen rekening mee houdt.
In de medische sector worden ouderen geconfronteerd met het nieuw sociaal risico op
langdurige zorg en (medische) afhankelijkheid ten gevolge van de vergrijzing. Zij worden
geconfronteerd met een financieringsrisico, aangezien de noodzakelijke externalisatie van de
zorgen gepaard gaat met hoge kosten, waar een gemiddeld pensioen niet voor volstaat. Het
huidige safetynet komt echter in grote mate tussen in de algemene verzorgingskosten. Zo
werd het toepassingsgebied van de ZIV-wet succesvol verruimd, rekening houdende met deze
nieuwe noden. Ook aanvullende financiële tegemoetkomingen (zoals THAB en de IGO) en de
MAF brengen het gezondheidszorgsysteem meer in lijn met demografische behoeften. De
bedragen houden tevens rekening met ieders specifieke gezinssituatie, wat bijdraagt tot de
nodige flexibiliteit. Desalniettemin zal de patiënt, naast het gebrek aan directe
beschikbaarheid, nog steeds geconfronteerd worden met zogenaamde ‘out of pocket kosten’,
zoals bijvoorbeeld de hotelkosten in verblijfcentra. Dit zorgt nog steeds voor een
problematische financiële druk op het relatief lage pensioen van bejaarden.
Wat betreft het nieuwe sociale risico op een burn-out en stressgerelateerde ziekten (ten
gevolge van de verhoogde werkintensiteit in de postindustriële samenleving), vormt vooral de
erkenning van een burn-out als stressgerelateerde ziekte een heuse vooruitgang. Hoewel de
overheid hierbij duidelijk een stap voorwaarts zet en tegemoet komt aan evoluerende noden,
blijven de initiatieven toch hangen in een hoofdzakelijk preventieve sfeer. Dit zorgt ervoor dat
betrokkenen op vlak van compensatie nog steeds moeten onderdoen voor personen die onder
een ‘klassieke’ beroepsziekte vallen.
Er dient met andere woorden als antwoord geformuleerd te worden dat de huidige klassieke
sociale zekerheid over het algemeen onvoldoende is afgestemd op nieuwe sociale risico’s. De
wetgever is zich zonder twijfel bewust van de gevolgen die de maatschappelijke
veranderingen teweeg brengen in de risicostructuren en is bereid om maatregelen te nemen.
De doelstellingen van recente wetsontwerpen leggen de vinger wel op de juiste wonde en zijn
veelbelovend, maar het gewenste effect blijft in bijna ieder geval uit omwille van de
teleurstellende uitkeringsbedragen. De flexibiliteitstoets – zoals uitgewerkt in deel III van
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deze masterproef – wordt hierdoor voor geen enkel nieuw sociaal risico volledig doorstaan.
Dit leidt tot de conclusie dat men als overheid over te weinig financiële middelen beschikt om
zowel ‘klassieke’ als ‘nieuwe’ sociale risico’s ten volle te kunnen ondersteunen.
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augustus 1930 houdende veralgemening van de kinderbijslag, BS 7 april 1936, II, 2268.
Wet 30 juni 1956 betreffende het ouderdomspensioen der zelfstandigen, BS 4 juli 1956, 4504.
Wet 22 februari 1960 tot wijziging van de wet van 12 juli 1957 betreffende het rust –en
overlevingspensioen ten voordele voor bedienden, BS 5 maart 1960, 1518.
Verslag van de parlementaire werkgroep belast met de studie van de problemen van de ziekte
– en invaliditeitsverzekering in voorstel tot wet van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekeringen, Parl. St. 1962-63, nr.
527/16, 82.
Ontwerp van wet tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte- en
invaliditeitsuitkering, Parl. St. De Kamer 1962-63, nr. 572/1.
Voorstel tot wet betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van
beroepsziekten, Parl. St. Senaat 1962-63, nr. 237.
Voorstel tot wet tot instelling en organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte-en
invaliditeitsverzekering, Parl. St. Kamer 1962-63, nr. 527/16.
Wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte
verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, BS 1 november 1963, 10 555.
Koninklijk Besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid,
BS 18 januari 1964, 506.
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Wet 24 december 1963 betreffende de schadeloosstelling voor en de voorkoming van
beroepsziekten, BS 27 augustus 1963, XII, 12635.
Koninklijk Besluit van 30 juli 1964 houdende de voorwaarden waaronder de toepassing van
de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling oor verplichte
ziekte-en invaliditeitsverzekering tot de zelfstandigen wordt verruimd, BS 13 augustus 1964,
8779.
Ontwerp van wet tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg van en naar het werk of uit beroepsziekten, ten
behoeve van openbare ambtsdragers, Parl. St. Kamer 1964-65, nr. 1023.
Rapport au loi, Koninklijk Besluit van 22 maart 1965 tot verruiming van de toepassingssfeer
van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tot het personeel van de
openbare sector, Pasimonie 1965, 369.
Koninklijk Besluit van 22 maart 1965 tot verruiming van de toepassingssfeer van de
verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging tot het personeel van de openbare
sector, BS 25 maart 1965, 3144.
Voorstel tot wet tot instelling van een regeling inzake herstel van schade uit
arbeidsongevallen, uit ongevallen op de weg en naar het werk en uit beroepsziekte, ten
behoeve van openbare ambtsdragers, Parl. St. Kamer 1966-67, nr. 339/1.
Rapport au Roi du arête royal nr. 50 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs
salariés, Pasonimie 1967, 1129.
Wet van 3 juli 1967 betreffende (de preventie van of) de schadevergoeding voor
arbeidsongevallen, voor ongevallen op weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de
overheidssector, BS 10 augustus 1967, 8457.
Koninklijk Besluit 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, BS 27 oktober 1967, 11246.
Koninklijk Besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rusten overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 10 januari 1968, 235.
Voorstel tot wet betreffende het toekennen van tegemoetkomingen aan mindervaliden, Parl.
St. Kamer 1968-69, nr. 430/2.
Voorstel tot wet tot instelling van een gewaarborgd inkomen voor ouden van dagen, Parl. St.
Kamer 1968-69, nr. 134.
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Wet 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1994 betreffende de
maatschappelijke zekerheid der arbeiders, BS 25 juli 1969, 7258.
Koninklijk Besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot
herziening van de besluitwet van 28 december 1994 betreffende de maatschappelijke
zekerheid der arbeiders, BS 5 december 1969, 11 753.
Voorstel tot wet tot instelling van een gewaarborgde gezinsbijslag, Parl. St. Kamer 1969-70,
nr. 1051/1.
Voorstel tot wet houdende wijziging van de wet van 8 maart 1963 tot instelling en organisatie
van een regeling voor een verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering, Parl.St. 1970-01, nr.
1003/1, 2.
Koninklijk Besluit van 3 juni 1970 houdende coördinatie van wetsbepalingen betreffende de
beroepsziekten, BS 27 augustus 1970.
Wet van 3 juni 1970 betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de
schade die uit die ziekten voortvloeit, BS 27 augustus 1970, 8712.
Voorstel tot wet op de arbeidsongevallen, Parl. St. Kamer 1970-71, nr. 887/6, 6.
Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, BS 24 april 1971, 5201.
Wet van 20 juli 1971 tot wijziging van de wet van de wet van 8 maart 1963 tot instelling en
organisatie van een regeling voor een verplichte ziekte-en invaliditeitsverzekering, BS 29 juli
1971, 8890.
Wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag, BS 7 augustus 1971,
9302.
Koninklijk Besluit van 21 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een
moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten,
BS 7 augustus 1971, 9312.
Voorstel tot wet tot instelling van een recht op een bestaansminimum, Parl. St. Kamer 197374, nr. 192/1.
Collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van
aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden
ontslagen, BS 31 januari 1975, 1055.
Wet van 18 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, BS 5
augustus 1976, 9876.
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DE WULF, R., Voordracht van de Minister van Tewerkstelling en Arbeid houdende
Koninklijk Besluit van 24 december 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, BS 31 december 1980,
14650.
Koninklijk Besluit van 24 december 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20
december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid, BS 31 december 1980,
14651.
Voorstel tot wet betreffende de herstelwet houdende sociale bepalingen, Parl.St. Kamer 198485, nr. 1075/1.
Herstelwet 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, BS 24 januari 1985, 699.
Koninklijk Besluit 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62 § 5 van de algemene
kinderbijslagwet, BS 21 augustus 1985, 11977.
Voorstel tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan
gehandicapten en van het koninklijk besluit van 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming
voor hulp aan bejaarden, Parl. St. Senaat 1998-99, nr. 1100.
Wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan gehandicapten, BS 1 april
1987, 4832.
Koninklijk Besluit 5 maart 1990 betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, BS
5 april 1990, 6387.
Koninklijk Besluit van 2 januari 1991 betreffende de toekenning van
onderbrekingsuitkeringen, BS 12 januari 1991, 691.
Koninklijk Besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, BS 31
december 1991, 29888.
Rapport au roi, Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coördinatie van de wet van 9
augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling van verplichte verzekering voor
geneeskundige verzorging en uitkeringen, Pasonimie 1994, 2806-2087.
Koninklijk Besluit van 14 juli 1994 houdende coordinatie van de wet van 9 augustus 1963 tot
instelling en organisatie van een regeling van verplichte verzekering voor geneeskundige
verzorging en uitkeringen, BS 27 augustus 1994, 21524.
Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
gecoördineerd op 14 juli 1994, BS 27 augustus 1994, 21524.
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Wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsel, BS 1 augustus 1996, 20 555.
Koninklijk Besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale verzekering
ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met
toepassing van artikelen 29 en 46 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de
sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS
12 december 1996, 31018.
Rapport au roi, Koninklijk Besluit van 18 november 1996 houdende invoering van een sociale
verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde
personen, met toepassing van artikelen 29 en 46 van de wet van 26 juli 1996 tot
modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels, Pasonimie 1996, 2833.
Koninklijk besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de artikelen 15, 16 en 17 van de
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, BS 17 januari 1996, 904.
Koninklijk Besluit van 6 juli 1997 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 18 november
1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval
van faillissement, daarmee gelijkgestelde situaties of gedwongen stopzetting, BS 2 augustus
1997, 19 917.
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 64 van 29 april 1997 tot instelling van een recht op
ouderschapsverlof.
Koninklijk Besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in
het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan, BS 7 november 1997, 29930.
Voorstel van wet tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, Parl. St. Kamer 200001, nr. 0934.
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van
tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse
betrekking, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten.
Wet 29 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen, BS 29 maart 2001,
10244.
Wet 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het
leven, BS 15 september 2001, 30949.
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77bis van 19 december 2001 tot vervanging van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 77 van 14 februari 2001 tot invoering van een stelsel van
tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse
betrekking, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr 77 ter van 10 juli 2002,
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nr. 77 quater van 30 maart 2007, nr. 77 quinquies van 20 februari 2009, nr. 77 sexies van 15
december 2009 en nr. 77 septies van 2 juni 2010.
Institutioneel akkoord voor de zesde staatshervorming, Parl. St. Kamer, 11 oktober 2001.
Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, BS 31 juli 2002,
33610.
Koninklijk Besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement betreffende het recht
op maatschappelijke integratie.
Ontwerp van programmawet 4 april 2007, Parl. St. Kamer 2006-07, nr. 3058.
Programmawet 27 april 2007, BS 8 mei 2007, 25 153.
Koninklijk Besluit van 19 september 2008 houdende wijziging van de reglementering
betreffende het socialezekerheidsstelsel van de zelfstandigen naar aanleiding van de integratie
van de kleine risico’s in de verplichte ziekteverzekering, BS 14 oktober 2008.
Wet 31 maart 2010 betreffende vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg, BS 2
april 2010, 199 13.
Voorstel tot ontwerp van Programmawet, Parl. St. Kamer 2011-12, nr. 2081.
Wet van 12 april 2011 houdende aanpassing van de wet van 1 februari 2011 houdende
verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord, en tot
uitvoering van het compromis van de Regering met betrekking tot het ontwerp van
interprofessioneel akkoord, BS 28 april 2011, 25612.
Vr. en Antw. Kamer 2011-‘12, 14 juni 2012, 0084 (Vr. nr. 0084 G. GILKINET).
Voorstel tot wet tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 november 1996 houdende
invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement,
en van gelijkgestelde personen, met toepassing van artikelen 29 en 46 van de wet van 26 juli
1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de
wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende
inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, Parl. St. Kamer 2012-13, nr. 2535/001.
Wet 16 januari 2013 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 18 november 1996
houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van
faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van artikelen 29 en 46 van de
wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de
leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli
1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, BS 15 februari 2013, 9023.
Wet van 8 december 2013 tot wijziging van de wet van 29 maart 2001 tot instelling van een
inkomensgarantie voor ouderen, BS 29 maart 2001, 10244.
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Ontwerp van wet tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3339.
Ontwerp van wet tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van
de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico’s op
het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk, Parl. St. Kamer 2013-14, nr. 3101.
Voorstel tot wet houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen, Parl. St.
Kamer 2013-’14, nr. 3500.
Wet 28 februari 2014 tot aanvulling van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn
van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de preventie van psychosociale risico's
op het werk betreft, waaronder inzonderheid geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag
op het werk, BS 28 april 2014, 35 011.
Wet 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 4 augustus
1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de
gerechtelijke procedures betreft, BS 28 april 2014, 35 020.
Koninklijk Besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op
het werk, BS 28 april 2014.
Wet 14 april 2014 tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939
betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, BS 5 mei 2014, 36144.
Wet van 15 mei 2014 houdende diverse bepalingen, BS 19 juni 2014, 46206.
Koninklijk besluit 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december
2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende
verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van
tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse
betrekking, BS 31 december 2014, 107 247.
Voorstel van wet tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen, de
voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd voor het
overlevingspensioen, Parl. St. Kamer 2014-‘15, nr. 1180.
Koninklijk Besluit van 18 januari 2015 tot wijziging van artikel 107 van het koninklijk besluit
van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen der zelfstandigen, BS 23 januari 2015, 6122.
BAQUELAINE, D., Verslag aan de Koning houdende het Koninklijk Besluit van 20 januari
2015 tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot
vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor
werknemers, BS 23 januari 2015, 6123.
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Koninklijk Besluit van 20 januari 2015 tot wijziging van artikel 64 van het koninklijk besluit
van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en
overlevingspensioen voor werknemers, BS 23 januari 2015, 6123.
Wet 10 augustus 2015 tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot
wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de
minimumleeftijd voor het overlevingspensioen, BS 21 augustus 2015, 54 410.
Vr. en Antw. Kamer 2014-‘15, 16 september 2015, B 042 (Vr. nr. 42 D. SENESAEL).
Vr. en Antw. Kamer 2014-‘15, 5 november 2015, 0087 (Vr. nr. 0087 C. FONCK).
Wet 16 december 2015 houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van
zelfstandigen, BS 8 januari 2016, 450.
Voorstel van wet teneinde de balans tussen gezin en werk te verbeteren door de regels inzake
tijdskrediet te wijzigen en aldus beter rekening te houden met de gezins- en de
beroepsrealiteit, Parl. St. Kamer 2015-16, nr. 1810.
Voorstel van wet tot wijziging van de regelgeving met het oog op het optrekken van de
uitkeringen voor gezinnen tot op het niveau van de Europese armoededrempel, Parl. St.
Kamer 2015-16, nr. 1798.
Conceptnota van de Vlaamse Regering ingediend op 31 mei 2016, Voor elk kind en gezin een
groeipakket op maat, Vlaams Parlement 2016, nr. 769,
https://docs.vlaamsparlement.be/docs/stukken/2015-2016/g796-1.pdf.
Vr. en Antw. Kamer 2015-’16, 24 juni 2016, nr. 079 (Vr. nr. 079 E. MASSIN).
Voorstel tot wet houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van
zelfstandigen, Parl. St. Kamer 2016-‘17, nr. 2167/1.
Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter van 20 december 2016 tot aanpassing van de
collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van
tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.
Wet van 22 december 2016 houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van
zelfstandigen, BS 6 januari 2017, 446.
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