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Sociale bescherming:
van wieg tot graf
De sociale zekerheid - kortweg SZ – is zo vanzelfsprekend dat de meesten onder
ons de fundamenten ervan vergeten zijn. Gedurende 150 jaar werd dit ‘monument’
stap voor stap opgetrokken. Vooral de vakbonden hebben daarbij een
doorslaggevende rol gespeeld: zonder syndicale strijd, geen SZ.

Onze sociale zekerheid wordt algemeen erkend als één van de beste ter wereld.
Het Belgische SZ-systeem is een doeltreffende combinatie van verzekering én
solidariteit.
We zijn allemaal betrokken bij de sociale zekerheid. Als betaler of als ontvanger,
meestal als beide tegelijk. Als we naar ons loonbriefje kijken - gewoonlijk kijken we
eerst naar het vakje 'netto' - zien we dat van ons brutoloon een bijdrage afgaat.
Die bijdrage is onze 'verzekeringspremie' voor de grootste risico's in het leven:
ziekte, werkloosheid, ouderdom…
Iedereen krijgt ooit met de sociale zekerheid te maken en het is heel belangrijk
inspanningen te doen om ze in stand te houden.
Een moderne sociale samenleving kan niet zonder SZ.

In deze brochure verneem je hoe ons SZ-systeem werkt:


Sociale bescherming: verzekering én bijstand
De meeste sociale risico's zijn door de sociale zekerheid gedekt. Voor wie
door de mazen van het net valt is er nog de sociale bijstand, zodat in
principe iedereen sociaal beschermd is.



Een monument dat niet op één dag gebouwd werd.
Hoe is de sociale zekerheid ontstaan en gegroeid is en welke rol de
vakbonden daarin hebben gespeeld?



Verzekering én solidariteit
De sociale zekerheid steunt op stevige fundamenten, ze is een verzekering
mét ingebouwde solidariteit.



De financiering
Vanwaar komt het geld van de SZ en waar gaat het naartoe?

Sociale Zekerheid
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De organisatie van de sociale zekerheid
Bij de SZ komt een ingewikkelde administratie kijken.



De sociale zekerheid van de ambtenaren
De ambtenaren van de openbare diensten hebben een apart statuut met
eigen regels.



De sociale zekerheid van de zelfstandigen
De zelfstandigen klagen erover dat hun uitkeringen lager zijn dan die voor
werknemers, maar zij betalen ook minder bijdragen.



De uitkeringen
De wetgeving die de uitkeringen regelt is ingewikkeld; we leggen de
basisregels uit.



De grote uitdagingen voor de toekomst
De uitgaven in de gezondheidszorgen beheersen en de vergrijzing van de
bevolking positief aanpakken, dat is de grote uitdaging. Ook de zesde
staatshervorming zal gevolgen hebben. Het ABVV blijft pleiten voor een
sterke, solidaire en federale sociale zekerheid.

Deze brochure wil ABVV-militanten inzicht geven in de basismechanismen
van de Belgische sociale zekerheid voor werknemers 1.
België heeft immers drie grote sociale zekerheidsstelsels:
1. voor werknemers in de privé-sector
2. voor ambtenaren
3. voor zelfstandigen.
Waar het nuttig is vergelijken we deze drie SZ-stelsels.

1

Informatie over de evolutie van de sociale zekerheid en de standpunten van het ABVV
vind je op de website van het federaal ABVV: www.abvv.be.
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Sociale bescherming =
verzekering en bijstand
In de sociale bescherming maken we een onderscheid tussen:
 sociale zekerheid
 sociale bijstand
De sociale zekerheid bestaat uit de zogenaamde ‘sectoren’ of ‘takken’ :
 de vervangingsinkomens
 de aanvullende uitkeringen
 de schadevergoedingen voor beroepsrisisco’s

1. De vervangingsinkomens:
 werkloosheid
 pensioenen
 ziekte- en invaliditeitsverzekering
 moeder- en vaderschapsuitkering
 jaarlijkse vakantie (van de arbeiders)

2. De aanvullende uitkeringen:
 gezondheidszorgen
 gezinsbijslagen

3. De schadevergoedingen voor beroepsrisisco’s:
 arbeidsongevallen
 beroepsziekten

De sociale bijstand bestaat uit:





het leefloon (of ‘bestaansminimum’)
het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
de gewaarborgde gezinsbijslag
de tegemoetkomingen aan gehandicapten
14

Waarom een sociale bescherming?
Een doeltreffende sociale bescherming dekt zoveel mogelijk sociale risico's:
In de mate van het mogelijke garandeert een vervangingsinkomen aan wie zijn
loon verliest, een inkomen dat in verhouding staat tot het vroegere loon.
Bijv. werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen.
Een aanvullend inkomen steunt wie sociale lasten moet dragen die bijkomende
kosten meebrengen.
Bijv. ziekte, invaliditeit, kinderen…
Hiervoor dienen de (gedeeltelijke) terugbetaling van de gezondheidszorgen en de
kinderbijslag. In zekere mate zorgt de sociale zekerheid langs deze weg voor een
herverdeling van het nationaal inkomen en een aanvaardbaar koopkrachtniveau
voor wie niet kan werken.
Onze sociale bescherming beantwoordt aan deze doelstellingen, hoewel niet alle
sociale risico's gedekt zijn (bijv.: echtscheiding; de niet-medische kosten bij ziekte,
al verhelpt de Vlaamse zorgverzekering hieraan gedeeltelijk sinds 2002).
Armoede bestrijden en voorkomen, m.a.w. ervoor zorgen dat iedereen
bestaanszekerheid heeft, is geen taak voor de sociale zekerheid in strikte zin.
Dit is vooral een taak voor het OCMW en gebeurt door bijstand te verlenen, zodat
wie behoeftig is toch een bestaansminimum krijgt.

Sociale Zekerheid
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Een monument, niet op één
dag gebouwd
In dit deel:









Solidariteit op vrijwillige basis
Verplichte bijdragen van werknemers… én van werkgevers
Het Sociaal Pact: naar de Rijkssociale Zekerheid
Sociale zekerheid: de basis van de welvaartsstaat (1945-1975)
Inleveren (vanaf 1975)
De actieve welvaartsstaat
Het generatiepact
De 6de staatshervorming

We werken in een bedrijf of bij de overheid en in ruil daarvoor ontvangen we een
loon of een wedde. Maar wat gebeurt er wanneer ons inkomen wegvalt door
afdanking, ziekte, ongeval of ouderdom?
De oplossing voor dit probleem is niet steeds dezelfde geweest. Sociale
bescherming, van de wieg tot het graf is er niet op één dag gekomen.
Vooral de werknemersorganisaties hebben hierbij een doorslaggevende rol
gespeeld: zonder syndicale strijd had de sociale zekerheid nooit bestaan. Landen
met zwakke vakbonden hebben weinig sociale zekerheid.
Onze SZ is een complex model dat niet eenvoudig in een paar zinnen uit te leggen
is. Het wijzigde veel en vaak in de loop der jaren. Belangrijk te weten is dat het
model van beneden uit groeide, dat het het gevolg is van veel strijd en dat de
socialistische vakbond en partij er een grote rol bij speelden.

Solidariteit op vrijwillige basis
Gedurende eeuwen werden velen door ziekte en ouderdom letterlijk tot de
bedelstaf veroordeeld. In de mate van het mogelijke werd dan een beroep gedaan
op de liefdadigheid van dorpsnotabelen en familieleden.
Tijdens de middeleeuwen werd het sociaal en economisch leven in de steden
beheerst door de gilden (corporaties). Deze verenigden leden van éénzelfde
ambacht. Ze richtten fondsen op voor onderlinge bijstand om elkaar bij ziekte,
invaliditeit of ouderdom bij te staan.
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In de beginperiode van de industrialisatie, halfweg de negentiende eeuw, deelden
alle arbeiders in de fabrieken hetzelfde lot, namelijk honger en ziekte.
De armoede verlamde alle weerstand. Klassebewustzijn en organisatie waren
onbestaande.
In de meer op ambachtelijke leest geschoeide nijverheden (drukkers, wevers, ...)
herleefden overblijfselen van de oude corporatistische tradities: er werden kassen
voor sociale voorzieningen opgericht zoals pensioenen. Zij waren georganiseerd op
mutualistische basis, m.a.w. volgens het principe van onderlinge bijstand, zonder
steun van de overheid.
Hoewel de Wet Le Chapelier (1789) deze vorm van organisaties verbood, werden
ze oogluikend geduld.
In 1850 leefde 20% van de bevolking van de openbare onderstand, die was
opgericht om de invloed van de katholieke kerk ietwat te temperen. Zonder die
openbare onderstand zou die 20% gewoon door ondervoeding en armoede zijn
omgekomen.
Naarmate de industrialisatie vorderde groeide de arbeidersklasse in aantal en in
kracht. Patronaat en overheid komen onder druk staan van de arbeidersorganisaties. Loonsverhogingen en een minder onmenselijke werktijd werden afgedwongen.
En voor arbeiders die zonder loon vielen, werd naar collectieve oplossingen
gezocht.
De eerste arbeidersorganisaties richtten zelf 'weerstandskassen’ en
'maatschappijen van onderlinge bijstand' op. Die kassen werden uitsluitend
gespijsd met vrijwillige bijdragen en daarmee werden de aangesloten leden
geholpen bij ziekte, werkloosheid, ongeval of staking. Sommige gemeenten (Gent
o.a.) kenden een subsidie toe.
De werkgevers betaalden aanvankelijk geen bijdragen.
De eerste sociale zekerheidskassen zijn ontstaan uit het initiatief van de
arbeiders.

De overheid treedt schoorvoetend op
het toneel
De staat, onder impuls van de katholieke burgerij, probeerde in 1850 de spaarzin
van de arbeiders aan te moedigen door de oprichting van de Algemene Lijfrentekas
(de latere ASLK). Iedereen die wou en kon, mocht op vrijwillige basis een
spaarcentje opzij leggen voor een later pensioen. Het spreekt vanzelf dat dit voor
de meeste arbeiders onmogelijk was.

Sociale Zekerheid
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De overheid had haar eigen personeel, de ambtenaren, al in 1844 het recht
gegeven op een rustpensioen en op een weduwe- en wezenuitkering.
De eerste mutualiteiten werden wettelijk erkend. Zij kregen de kans om zich in
nationale verbonden te verenigen en konden onder bepaalde voorwaarden financiële hulp krijgen van de staat. Hiermee was een eerste stap gezet in de richting
van een gesubsidieerde sociale zekerheid.
Intussen had Kanselier Bismarck in Duitsland in de jaren 1880 -1890, uit schrik voor
arbeidersopstanden, een sociale zekerheid op stapel gezet, gesteund op het
verzekeringsprincipe. Dit wil zeggen dat werkgevers en werknemers samen een
verzekeringspremie betaalden voor bepaalde sociale risico's (ziekte, ouderdom of
arbeidsongeval).Die uitkeringen stonden in verhouding tot de betaalde bijdragen.
De staat sprong bij met subsidies.
Die Duitse invloed zal later in de Belgische sociale zekerheidswetgeving terug te
vinden zijn (vandaar de naam: continentaal model). Zo werd bij de meeste vormen
van loonverlies - afdanking, ziekte, ongeval of ouderdom - in een zeer bescheiden
vervangingsinkomen voorzien.
Belangrijk hierbij was dat dit niet meer individueel gebeurde, elke arbeider voor
zich, maar collectief, voor de hele arbeidersklasse.
Typerend is dat de leuze van de socialistische coöperaties, mutualiteiten en
arbeidersbeweging ‘ Help elkaar’ was. Die van de liberalen was ‘Help u zelf’.
De grote staking van 1886 dwingt de eerste sociale wetten in België af.
De Wet Le Chapelier werd eindelijk afgeschaft. De in 1885 opgerichte BWP, de
Belgische Werklieden Partij (socialistisch) en ook de christelijke arbeidersbeweging
- na de encycliek Rerum Novarum van 1891 - speelden hierin een rol.
(NB. De christelijke vakbond trad in de beginjaren naar buiten als de
‘antisocialistische’ vakbond).

Verplichte bijdragen van werknemers…
én van werkgevers
De sociale zekerheid kreeg een eerste wettelijke erkenning in 1903: de wet op de
arbeidsongevallen verplichtte de patroons op hun kosten een verzekering tegen
arbeidsongevallen af te sluiten en de helft van het eventuele loonverlies te betalen.
Na de Eerste Wereldoorlog werd het patronaat geleidelijk aan verplicht ook
bijdragen te betalen voor de pensioenen van arbeiders (1924) en bedienden
(1925), voor beroepsziekten (1927), kinderbijslagen (1930) en de jaarlijkse vakantie
(in 1936, na een algemene staking).
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Voor ziekte, invaliditeit en werkloosheid worden patronale bijdragen pas verplicht
vanaf 1944.
Na de invoering van het algemeen enkelvoudig stemrecht (1919) kwamen
vertegenwoordigers van de arbeiders in het parlement. Zij brachten deze reeks
sociale wetten tot stand.
(NB. De strijd voor algemeen stemrecht werd in ons land pas bezegeld in 1919 met het
algemeen stemrecht voor mannen en het duurde tot 1948 vooraleer ook vrouwen stemrecht
kregen).

De (gesubsidieerde) vrijwilligheid van voor de Eerste Wereldoorlog werd
stelselmatig vervangen door het principe van de verplichte verzekering.
De sociale zekerheid had nochtans nog niet alle kenmerken van het huidige SZsysteem. De werkloosheidsreglementering bijvoorbeeld, steunde vóór de Tweede
Wereldoorlog nog onderzoek van de ‘staat van behoefte’ : niet alle werklozen
hadden recht op steun, alleen diegenen die zonder bestaansmiddelen waren
ontvingen een uitkering.

Het Sociaal Pact:
naar de Rijkssociale Zekerheid
Clandestien overleg tijdens de Tweede wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog was er zowel in België als in Engeland (waar de
Belgische regering verbleef) druk overleg tussen Belgische politieke en syndicale
leiders over wat er na de oorlog met de economie en de arbeidsverhoudingen
moest gebeuren.
Voor het Belgisch Vakverbond, het BVV, - het latere ABVV - was vooral Louis Major
hierbij betrokken. Een nieuw stelsel van sociale zekerheid en veranderingen in de
structuur van het bedrijfsleven, met inspraak van de werknemers, stonden hoog op
de BVV-agenda.
De vrees voor een herhaling van de armoede, zoals tijdens de crisis van de jaren
’30, lag aan de basis van het syndicaal standpunt.
Ook de werkgevers vreesden een herhaling van het jaren ’30 scenario met een
grote daling van de koopkracht van de werkende bevolking, die ook voor de
werkgevers nefast was.
In de brochure ‘Strijd tegen vrees en nood’, een clandestiene uitgave van het
Belgisch Vakverbond tijdens WO II, werd reeds het standpunt ingenomen dat een
wettelijke regeling moest zorgen voor vervangingsinkomens, mét verplichte
bijdrage van de werkgevers.

Sociale Zekerheid
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Bismarck of Beveridge?
Deze ideeën waren in zekere mate geïnspireerd door het inmiddels in GrootBrittannië verschenen plan Beveridge.
Deze Engelse liberale economist stelde een algemene volksverzekering voor,
waarbij de hele bevolking tegen sociale risico's zou beschermd worden. Zijn
systeem zou vooral gefinancierd worden met belastinginkomsten.
Met de rampzalige jaren ’30 in zijn achterhoofd wou Beveridge vooral verhinderen
dat, in een periode van economische recessie, de koopkracht van de bevolking zo
sterk zou afnemen dat een crisis onafwendbaar werd.
Beveridge vertrok van een zeer klassiek, maar toen algemeen aanvaard rollenpatroon: de man als het buitenshuis werkend gezinshoofd en de vrouw als huisvrouw,
als persoon ten laste en in bepaalde situaties als reserve-gezinshoofd.
In het huidig Belgisch sociaal zekerheidsrecht wordt nog steeds met de categorieën
gezinshoofd en niet-gezinshoofd gewerkt.
Beveridge dacht ook aan forfaitaire uitkeringen die zouden verschillen naargelang
van de behoefte van de uitkeringstrekker. Zo'n systeem noemen we een bijstandsstelsel, in tegenstelling tot het verzekeringsstelsel van Bismarck.
Het Belgisch systeem van sociale bescherming is in feite een combinatie van beide
ideeën: de sociale zekerheid is 'Bismarckiaans' en de sociale bijstand
'Beveridgiaans'.
De christelijke arbeidersbeweging van haar kant putte haar inspiratie vooral uit de
encycliek Quadrogessimo anno van1931. Hierin werd een corporatistisch getinte
solidariteit verdedigd, waarbij de samenwerking tussen arbeiders en patroons centraal stond, gesymboliseerd door het gezamenlijk betalen van bijdragen.
Al deze ideeën concretiseerden zich op het einde van de oorlog in
het Sociaal Pact.
Dit was een reeks afspraken tussen werkgevers en vakbonden, met het oog
op de heropbouw van de Belgische economie na de oorlog in 1944.
Hierin werd ondermeer overeengekomen dat de verschillende vooroorlogse
maatregelen van sociale zekerheid zouden worden aangepast en samengevoegd
tot één stelsel van sociale zekerheid voor iedereen die in loondienst werkt.

De Besluitwet op de Maatschappelijke Zekerheid
Onder impuls van de socialist Achiel Van Acker werd in het kader en in de
geest van het Sociaal Pact, op 28 december 1944 de Besluitwet op de
Maatschappelijke Zekerheid uitgevaardigd. Die is tot op vandaag nog steeds
de basis van ons sociaal zekerheidsstelsel.
Die besluitwet was het resultaat van een compromis tussen katholieken en
socialisten. De katholieken legden de nadruk op de gezamenlijke inspanning van
werknemers én werkgevers.
20
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Voor de socialisten was de verplichte verzekering en de centrale inning van de
bijdragen van groot belang.
Beiden benadrukten het behoud van de mutualiteiten en van de vakbonden als
uitbetalingsinstellingen.

De besluitwet van 1944 voerde een aantal fundamentele nieuwigheden in :
‘verplicht en veralgemeend’
 alle belangrijke sociale risico's zoals ziekte, invaliditeit en werkloosheid werden
vanaf nu verplicht verzekerd. De sociale zekerheid was niet langer een zaak van
werknemers en werkgevers, maar van de hele maatschappij;
 de stelsels en kassen van vóór de oorlog werden samengebracht onder één
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid (RMZ), de latere Rijkssociale
Zekerheid (RSZ);
 vermits het om verzekeringen ging werd de voorwaarde van ‘behoefte’ afgeschaft;
 de voorafhouding van de bijdragen door de werkgever. Daardoor werd de inning
administratief eenvoudiger en kon het verplicht karakter beter gecontroleerd
worden; de werknemer verloor wel het zicht op de ‘verzekeringspremie’ die hij
betaalt;
 de positie van de uitbetalingsinstellingen van vóór de oorlog werd grotendeels
behouden:
o
o
o
o

de werkloosheidsuitkeringen kunnen door de vakbonden uitbetaald
worden;
de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen en de terugbetaling van de
gezondheidszorgen gebeurt door de mutualiteiten (ziekenfondsen);
de gezinsbijslagen worden uitbetaald door de patronale
kinderbijslagfondsen (‘compensatiekassen’);
de pensioenen worden uitbetaald door de overheid.

Dit alles verklaart voor een deel het ingewikkeld karakter en de soms
ondoorzichtige administratie van de sociale zekerheid.
De werknemers, georganiseerd in vakbonden, zijn er in geslaagd een zeer verregaande sociale zekerheid af te dwingen.
Het ABVV heeft in het ontstaan en in de groei van de sociale zekerheid een
zeer grote rol gespeeld. De geschiedenis van de sociale zekerheid en de
geschiedenis van het ABVV zijn sterk met elkaar verweven.
Beiden kregen in dezelfde periode (1944 - 1945) hun huidige structuur.
Het ABVV stemde zijn gewestelijke structuur trouwens af op die van de
Gewestelijke Werkloosheidsbureau’s (de latere RVA).
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Belangrijke data voor de invoering van verplichte verzekeringen

1903

Arbeidsongevallen

1924

Pensioenen

1927

Beroepsziekten

1930

Gezinsbijslagen

1936

Jaarlijkse vakantie

1944

Ziekte en Invaliditeit

1944

Werkloosheid

Sociale zekerheid: de basis van de
welvaartsstaat (1945-1975)
In de na-oorlogse periode wordt de sociale zekerheid verder uitgebouwd, vooral
tijdens de economische groei van de jaren ‘60. We kunnen spreken van een
explosieve groei van wetgeving en reglementering.
In alle sectoren van de sociale zekerheid worden de toelatingsvoorwaarden
versoepeld en de uitkeringen verhoogd.

Werkloosheid en de RVA
Voor de sector werkloosheid wordt de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA) opgericht in 1945.
De financiering is vooral ten laste van de gemeenschap en bestaat uit
overheidssubsidies, aangevuld met bijdragen. Iedere werkloze kreeg voortaan een
uitkering op basis van vroegere prestaties en niet langer op basis van behoefte,
zoals vóór de oorlog. Dit recht heeft (tot nu toe) geen beperking in de tijd.
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In 1968 krijgen ook schoolverlaters recht op een uitkering. Tot 1971 blijven de
uitkeringen forfaitair, daarna worden ze procentueel berekend op basis van het
laatste (bruto)loon.
De RVA kreeg naast het uitbetalen van uitkeringen, ook de taak van
arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding. Sinds 1978 is deze laatste taak
toebedeeld aan de VDAB.
In die periode kende de werkloosheidssector geen noemenswaardige problemen :
het aantal werklozen bleef zeer laag (met een minimum in 1964: slechts 50.000
werklozen).

De ziekte-en invaliditeitsverzekering en het RIZIV
In de ziekte- en invaliditeitsverzekering kwam er in 1963, met de wet Leburton,een
nieuwe basiswet en een ingrijpende hervorming.
Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) wordt
opgericht en de sectoren gezondheidszorgen en uitkeringen (bij arbeidsongeschiktheid) werden gesplitst.
De wet Leburton voerde ook een systeem in van overeenkomsten met de
zorgenverstrekkers (dokters, tandartsen, kinesisten,...) waarbij de erelonen
vastgelegd worden, zodat de mutualiteit hiervan een vast percentage kan
terugbetalen.
In april 1964 gingen de dokters hiertegen in staking. Met de St-Jansakkoorden van
juni 1964 kwam hieraan een einde.
De honoraria worden jaarlijks vastgesteld via overeenkomsten tussen de
artsensyndicaten en de mutualiteiten. Maar de artsen behielden de vrijheid deze
‘medico-mutualistische’ akkoorden al dan niet te onderschrijven.
Mede door de sterke groei van het aanbod aan geneeskundige verzorging leidde dit
systeem tot enorme uitgaven die tot op vandaag nog niet volledig onder controle
zijn.
In 1963 werd ook het paritair beheer geregeld voor alle takken van de SZ,
d.w.z. het beheer van de instellingen van de sociale zekerheid door een gelijke
vertegenwoordiging van de werknemers- en werkgeversvertegenwoordigers, onder
de voogdij van de overheid.

Pensioenen : van kapitalisatie naar repartitie
In de pensioensector gaat alle aandacht naar de geleidelijke overgang van een
kapitalisatie- naar een repartitiestelsel.
Tot 1945 bestond enkel het kapitalisatiesysteem: elke werknemer moest zijn of
haar eigen pensioen financieren.
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Na 1945 wordt iedereen verplicht om bijdragen te storten in een gemeenschappelijke kas, waaruit later ieders pensioen betaald wordt. Dit systeem is
gebaseerd op solidariteit in plaats van ‘elk voor zich’.
Er bestonden vier afzonderlijke kassen: voor arbeiders, bedienden, mijnwerkers en
zeelieden.
In 1965 worden ze gefusioneerd om het repartitiesysteem te redden: het aantal
arbeiders daalde immers snel in verhouding tot het aantal bedienden, waardoor de
kas van de arbeiderspensioenen in de problemen dreigde te komen.

Een vangnet voor iedereen
In 1967 werd het sociaal statuut van de zelfstandigen ingevoerd waardoor ook zij
recht kregen op kinderbijslagen, ziekteverzekering en pensioen.
Het sluitstuk in de sociale bescherming kwam er in 1974 met de wet op de OCMW's
die het recht op een bestaansminimum toekent aan iedereen.
De OCMW's vervangen de vroegere Commissies van Openbare Onderstand. Dit
bijstandssysteem, het vangnet onder het geheel van voorzieningen, kwam net op
tijd: een economische crisis was op komst.
Sinds 1 oktober 2002 is de nieuwe ‘Wet op de Maatschappelijke Integratie’ van
toepassing. De opdracht van de OCMW’s werd uitgebreid: zij kregen de nieuwe
opdracht om aan iedereen het recht op maatschappelijke integratie en sociale hulp
te garanderen.
Deze wet voorziet ook in een uitkering voor mensen die geen inkomen hebben: het
leefloon.

Inleveren (vanaf 1975)
Vanaf 1975 groeide het besef dat de werkloosheid zou blijven stijgen en dat de
overheid de put in de sociale zekerheid niet zou blijven vullen. Begin jaren tachtig
waren er meer dan een half miljoen werklozen.
Voor iedereen werd duidelijk dat de crisis niet van voorbijgaande aard was.
Bovendien investeerden de ondernemingen massaal in nieuwe, arbeidsbesparende
technologie.
Gevolg: nog meer werkloosheid, nog meer sociale uitgaven en steeds minder
inkomsten voor de sociale zekerheid.
Na de golden sixties was het terug naar de harde realiteit.
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Crisis
In 1973 begon in Europa een economische achteruitgang, o.a. als gevolg van de
oliecrisis.
In 1974 werd het brugpensioen ingevoerd: oudere werknemers kunnen vervroegd
hun bedrijf verlaten om plaats te maken voor jongeren, met een belangrijke toeslag
boven op hun werkloosheidsuitkering.
Bij sluiting of herstructurering kon dat zelfs vanaf 52 jaar (of eventueel jonger, mits
toelating van de minister van Arbeid en Tewerkstelling).
De regeringen Martens zetten in 1982 het mes in de uitgaven: verhoogde
remgelden, inhoudingen op de kinderbijslagen, ingekrompen pensioenen en
vakantiegeld.
Vooral de volmachtentrein (1982) en het St-Annaplan (1986) zijn berucht.
Ook in de werkloosheidsreglementering werd drastisch ingegrepen: langdurig
werklozen leverden zwaar in.
Aan de inkomstenzijde werden de gewone bijdragen verhoogd en de lonen
afgeremd door indexsprongen (in 1983,1984 en 1985 hebben we telkens één
indexaanpassing moeten overslaan).
Diverse solidariteitsbijdragen werden ingevoerd, onder meer op de wedde van
ambtenaren.
Zowat elk jaar kwam er een budgetwet of een herstelwet die in alle sectoren van de
sociale zekerheid besparingen oplegde, naast maatregelen om de tewerkstelling in
de bedrijven te stimuleren.
De Maribel-operatie (1981) is hiervan een voorbeeld: werkgevers kregen een vermindering van hun sociale zekerheidsbijdragen op voorwaarde dat ze bijkomende
arbeiders tewerkstellen.
Maribel luidde een nieuwe fase in de sociale zekerheidspolitiek in: de SZ als
tewerkstellingsinstrument. (De maatregel werd in 2000 stopgezet omdat ze in strijd
was met de EU-regels inzake concurrentie en vervangen door andere formules van
bijdrageverminderingen).
Ook de overheid probeerde een deel van de werkloosheid op te slorpen door het
invoeren van gesubsidieerde nepstatuten zoals BTK (Bijzonder Tijdelijk Kader),
DAC (Derde Arbeidscircuit) en Gesco (Gesubsidieerde contractuelen).
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Een globaal plan
Het Globaal Plan (1993) van de regering Dehaene-I zette de lijn van inleveren
verder, maar stelde ook een globale hervorming in het vooruitzicht.
Aan de inkomstenzijde werd een bijzondere bijdrage ingevoerd, verhoogde btwtarieven en een bescheiden bijdrage van de roerende vermogens.
Zo werd een eerste aanzet gegeven voor een nieuwe financieringsbron in het
mechanisme van de sociale zekerheid: de alternatieve financiering.
In de uitkeringen werd vooral gesnoeid door het principe van de selectiviteit.
Vooral de samenwonende werklozen, zieken en invaliden zagen hun uitkering
verminderen. Uitkeringstrekkers met personen ten laste werden ontzien. Het
verzekeringsbeginsel kwam onder zware druk te staan.
De fundamentele hervormingsplannen van Dehaene stelden ook een systeem met
twee pijlers in het vooruitzicht:
 de vervangingsinkomens - werkloosheid, pensioen, ziekte en invaliditeit - zouden
verder gefinancierd worden door bijdragen;
 de aanvullende uitkeringen zoals kinderbijslag en gezondheidszorgen zouden
gefinancierd worden via belastingen.
Merkwaardig is dat die plannen gemaakt werden terwijl daar geen behoefte aan
was: de sociale zekerheid presteerde goed en had vooral in de crisisperiode haar
waarde bewezen. België behaalde met een armoedegraad van ca. 6%, één van de
beste cijfers in Europa.
Een belangrijke hervorming was de invoering van het globaal beheer in 1995.
Voortaan kwamen de financiële middelen in één kas terecht en niet meer in
afzonderlijke kassen per sector.

De actieve welvaartsstaat
In 1999, met het aantreden van de eerste (‘paarse’) regering Verhofstadt werd, na
Groot-Brittannië en Frankrijk, ook in België het debat geopend over de ‘actieve
welvaartsstaat’.
In het verleden zou teveel de nadruk gelegd zijn op een passieve benadering:
daarbij werden armoede en bestaansonzekerheid vooral bestreden met
werkloosheids- en OCMW-uitkeringen.
De actieve welvaartsstaat zegt dat je moet werken om geïntegreerd te zijn in de
samenleving. Daarbij wil de Europese Unie de activiteitsgraad verhogen in alle
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lidstaten, vooral om de problemen van de vergrijzing aan te pakken. Vooral
kortgeschoolden en ouderen worden hiervoor aangesproken.
Met geld uit de sociale zekerheid worden lastenverlagingen toegekend aan
werkgevers om die doelgroepen aan te werven of in dienst te houden. Zij krijgen
bijdrageverminderingen en in bepaalde gevallen de uitkering zelf, die aldus
‘geactiveerd’ wordt.
De ‘actieve welvaartsstaat’ vindt zijn meest opvallende uitvoering in:
 de hervorming van het ‘bestaansminimum’ naar het ‘leefloon’ (2002)
 de ‘activering’ van de werklozen (2004)
 het ‘generatiepact’ (2005).
Einde dus van een tijdperk waarin de overheid een uitkering geeft zonder
tegenprestatie: tegenover een uitkering moeten inspanningen staan om zo vlug
mogelijk naar de arbeidsmarkt terug te keren.
De sociale zekerheid dreigt te evolueren van een recht (gesteund op het
verzekeringsprincipe) naar een drukkingsmiddel voor activering.
Het ABVV wil meer kwaliteit in de samenleving door verder te werken aan ‘een
rechtvaardige welvaartsstaat’. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kansen krijgt
op een zinvolle job. Maar kwaliteit in de samenleving kan niet zonder
inkomenszekerheid.

Het Generatiepact
Dat de bevolking steeds ouder wordt is te danken aan de strijd die geleverd werd
voor betere huisvesting, betere loon- en arbeidsvoorwaarden, betere en
toegankelijker gezondheidszorg.
Maar dat de vergrijzing van onze bevolking een probleem stelt voor de sociale
zekerheid, daarover is iedereen het eens. Maar over de oplossing lopen de
meningen uiteen.
In veel landen (Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië, Denemarken,…) werd de
pensioenleeftijd reeds opgetrokken.
Met het Generatiepact heeft de regering Verhofstadt in ons land, in 2005, een
eerste stap gezet om werknemers (in de privé-sector) langer aan het werk te
houden, o.a. door de brugpensioenleeftijd geleidelijk te verhogen en langer werken
te belonen met meer pensioen.
Mede dankzij het ABVV hebben interprofessionele akkoorden de gevolgen van het
Generatiepact (voorlopig?) verzacht. De vakbonden willen immers dat naar andere
middelen gezocht wordt om de sociale zekerheid betaalbaar te houden.
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De 6de staatshervorming
Wat de gevolgen zullen zijn van de zesde staatshervorming op de sociale
zekerheid is op dit ogenblik (juli 2013) nog koffiedik kijken, de wetten zullen op
1.1.2014 van kracht worden (zie verder in het hoofdstuk ‘ Uitdagingen voor de
toekomst’, p.87)
Kort ter herinnering: de zesde staatshervorming leidde tot:
 de splitsing van BHV (Brussel-Halle-Vilvoorde)
 de hervorming van de financieringswet: de wet kent aan de Gewesten een
fiscale autonomie toe van 10,7 miljard euro, volgens een systeem van
opcentiemen.
De Gemeenschappen krijgen voor hun nieuwe bevoegdheden een financiering
afgestemd op hun behoeften (aantal kinderen, senioren…)
 de herfinanciering en de interne reorganisatie van het Brussels
Hoofdstedelijk gewest
 overheveling van bevoegdheden:
o

o

o

o

arbeidsmarktbeleid (de Gewesten controleren voortaan de
beschikbaarheid en sanctionering van de werklozen. De
sanctionering zelf blijft bevoegdheid van de federale RVA.
sommige aspecten van de gezondheidszorg: rvt’s werden
overgedragen naar de Gemeenschappen, alsook de hulp aan
gehandicapten, de definiëring van de normen voor ziekenhuizen en
de financiering van investeringen op dat vlak.
sommige aspecten van justitie: het aantal arrondissementen werd
verminderd voor Brussel. De Gewesten krijgen meer mogelijkheden
om hun strafrechterlijk beleid te voeren en worden betrokken bij de
strafuitvoeringsrechtbanken. Het jeugdsanctierecht komt volledig in
handen van de Gemeenschappen.
sommige aspecten van mobiliteit: snelheidsbeperkingen op de
openbare weg (behalve op de autosnelwegen)…Het federaal niveau
blijft bevoegd voor de productnormen en de inschrijving van de
voertuigen, de technische keuring gaat naar de Gewesten.

Vast staat dat volgende bevoegdheden naar de deelstaten gaan:





de ca. 120.000 geboorte- en adoptiepremies
2,7 miljoen euro kinderbijslag
de controle op de uitbetaalde werklozen
dienstencheques (zo’n 2.700 ondernemingen bieden ze aan en 900.000
inwoners in Vlaanderen gebruiken ze)
 de regelingen over de organisatie van de wachtdiensten voor huisartsen en de
kwaliteitsnormen voor ziekenhuizen
 de prijzen van de kamers in rustoorden en de kwaliteitsnormen daarvoor
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de beslissing waar revalidatiecentra komen
de regeling inzake hypotheekaftrek en de private huurwetgeving
de rijopleiding en de technische autokeuring
dierenwelzijn
vergunningen om een winkel te openen.
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De fundamenten van onze
sociale zekerheid:
verzekering en solidariteit
In dit deel:









Het verzekeringsprincipe
Het verschil tussen verzekering en bijstand
De SZ verschilt van een privé-verzekering
Afgeleide rechten
Aanvullende sociale zekerheid
Solidariteit
Een apart stelsel voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren
De sociale zekerheid is algemeen en verplicht

De wet van 1944, die de sociale zekerheid op de sporen heeft gezet, steunt op het
verzekeringsprincipe én het solidariteitsprincipe die elkaar in evenwicht moeten
houden.
Zonder de SZ zou:
 40,9% van de bevolking in armoede leven (nu 14,7%)
 91,5% van de 65-plussers in armoede leven (nu 23,2%)
 74,9% van de gezinnen met een werkloos gezinshoofd in armoede leven
(nu 31,2%).

Het verzekeringsprincipe
Een brandverzekering, autoverzekering of levensverzekering,… we hebben
allemaal wel een verzekering tegen bepaalde risico’s. Daarvoor betalen we een
premie aan een verzekeringsmaatschappij.
Bij een verzekering is er een verband tussen:
 de betaalde premie en het gelopen risico;
 de betaalde premie en de uitkering waarop je recht hebt.
Die samenhang vinden we ook terug in de sociale zekerheid. Het verzekeringsprincipe houdt in dat de vervangingsinkomens berekend worden als een
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percentage van het gederfde loon. De bijdragen worden ook als een percentage
van het loon bepaald.
Enkele voorbeelden:
% van het vroeger loon bij vervangingsinkomens
werkloosheid (alleenstaanden)

60 % (1ste jaar)

ziekte (samenwonenden)

60 %

rustpensioen (gezinshoofd)

75 %

Onze sociale bijdrage, of ‘verzekeringspremie’ bedraagt 13,07% van ons brutoloon.
Het betalen van een bijdrage voor de SZ geeft automatisch recht op uitkeringen ook prestaties genoemd - wanneer het verzekerde risico zich voordoet.
Dat recht is in principe een individueel recht. Het is niet afhankelijk van de sociale
toestand van de betrokkene of die van gezins- en familieleden. Het uitgangspunt
daarbij is dat de bijdragen op het loon, ‘de verzekeringspremies’, individueel
betaald werden en dat de uitkeringen dus een individueel recht zijn.
De hoogte van de uitkeringen kan wel aangepast worden aan de gezinssituatie
(gezinshoofd, alleenstaande of samenwonende). Dit heet gezinsmodulering - ook
selectiviteit genoemd - omdat de uitkeringen toegekend worden aan die gezinnen
die ze het meest nodig zouden hebben. Gezinsmodulering verzwakt per definitie
het verzekeringsprincipe.

Het verschil tussen verzekering en
bijstand
Verzekerd zijn betekent dat er geen onderzoek ingesteld wordt naar andere
bestaansmiddelen van de aanvrager van een sociale zekerheidsuitkering. Als je
huis afbrandt zal de verzekering je ook niet vragen of je er ergens anders nog een
huis hebt.
Dit is het belangrijkste onderscheid met een bijstandssysteem, zoals we dit kennen
bij het OCMW: daar wordt wel onderzocht of je behoeftig bent. Je kan enkel een
beroep doen op bijstand van het OCMW nadat een sociaal onderzoek uitgewezen
heeft dat je over geen andere bestaansmiddelen beschikt.
Dit betekent dat je bijv. geen eigenaar mag zijn van een onroerend goed, behalve
van het huis waar je zelf in woont. Het betekent ook dat een beroep kan gedaan
worden op de onderhoudsplicht van de partner, ouders of kinderen die wel een
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inkomen hebben. Wanneer je later opnieuw een inkomen hebt, zal je het OCMW
eventueel geheel of gedeeltelijk moeten terugbetalen.
De OCMW’s hebben een belangrijke taak in de bestrijding van armoede.
De sociale zekerheid heeft hoofdzakelijk een ander doel: ze waarborgt een
vervangingsinkomen bij loonverlies, zonder dat je verplicht bent eerst je
spaarboekje tot de laatste euro te gebruiken, je eigendom te verkopen of je
trouwring naar het pandjeshuis te brengen.

De SZ verschilt van een privéverzekering
De sociale verzekering is verschillend van een privé-verzekering omdat diegene die
het risico veroorzaakt (de werkgever) en diegene die het risico loopt (de werknemer) samen de last van de premie dragen.
Ook wordt er een reeks risico's (ziekte, werkloosheid, ouderdom ...) gedekt door
basisbijdragen.
Bovendien wordt er niet enkel een bijdrage betaald om de eigen risico's te dekken,
(zoals bij een brandverzekering), maar er wordt door de werknemer een collectieve
bijdrage betaald voor gemeenschappelijke risico's: maw. je betaalt niet alleen voor
het eigen pensioen, maar ook voor dat van anderen en omgekeerd.
Wie zonder loon valt (bijv. een gepensioneerde of een werkloze) blijft gedekt door
de sociale zekerheid (bijv. voor dokterskosten), zonder nog bijdragen te betalen.
Dit in tegenstelling tot de ‘gewone’ verzekeringen: als je niet meer betaalt voor je
brandverzekering valt de dekking weg.
In de sociale zekerheid wordt ook gewerkt met het principe van de gelijkgestelde
periodes. Dit wil zeggen dat de periodes waarin je geen bijdrage kon betalen omdat je bijv. werkloos was - toch meetellen om je recht op uitkeringen te
behouden (bijv. voor het berekenen van je pensioen).
In tegenstelling tot de RSZ werken privé-verzekeringsmaatschappijen om winst te
maken. Die winst komt enkel de aandeelhouders ten goede.
De RSZ ontvangt enkel de middelen die nodig zijn om de uitgaven te dekken.
Eventuele overschotten worden belegd als reserve om latere tekorten te dekken.

Afgeleide rechten
De sociale zekerheid is een verzekering. Als we tot nu toe over verzekerden
spraken, dan bedoelden we altijd: zij die een premie betalen om gedekt te zijn.
Door het betalen van die premie of bijdrage verwerven zij rechten binnen de sociale
zekerheid.
Maar ook de gezinsleden van de bijdragebetaler die financieel van hem of haar
afhankelijk zijn, verwerven rechten. Dat zijn de zgn. afgeleide rechten (bijv. het
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recht op terugbetaling van gezondheidszorgen voor de partner die thuis blijft; het
overlevingspensioen …).

Aanvullende sociale zekerheid
Alle werknemers vallen onder de sociale zekerheidsregeling, maar velen hebben
recht op aanvullende uitkeringen omdat daarvoor in hun sector of onderneming een
bijkomende regeling bestaat.
Meestal gaat het om een aanvullend pensioen, een hospitalisatieverzekering of een
toeslag bij werkloosheid of ziekte. Dergelijke regelingen zijn enkel mogelijk als
hiervoor een collectieve arbeidsovereenkomst, cao, afgesloten werd voor de sector
of voor de onderneming. De financiering verloopt via sectorale of bedrijfsfondsen en
is afhankelijk van de afgesloten akkoorden: daarin staat o.a. wie de bijdrage betaalt
(enkel de werkgever of ook de werknemer).
Aanvullende pensioenen zijn sinds 1 januari 2003 geregeld door de wet op de
aanvullende pensioenen (wap).
In deze tekst beperken we ons tot de wettelijke sociale zekerheid, die voor alle
werknemers gelijk is.
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Vervangingsinkomens
%

minimum
per maand

maximum
per maand

maand 1-3

60

1112,54

1603,16

maand 4-6

60

1112,54

1479,92

maand 7-12

60

1112,54

1379,30

maand 13-14
maand 15-24
eventueel (1)
maand 25-30
eventueel (1)

(3)
(3)

1112,54
1112,54

1289,08
1289,08

(3)

1112,54

1253,72

maand 31-36
eventueel (1)
maand 37-42
eventueel (1)
maand
event 43-48
eventueel (1)
vanaf
maand
eventueel
(1) 49
eventueel (2)
eventueel (1)

(3)

1112,54

1218,36

(3)

1112,54

1183,26

(3)

1112,54

1147,90

forfait

1112,54

1112,54

Werkloosheid - Gezinshoofd
(bedragen van 1/4/2013; zonder anciënniteitstoeslag)

1

Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar
beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoud van het bedrag van deze fase
onbeperkt.
2
Het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1).
3
Degressief tot een forfait.
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Werkloosheid - Alleenwonende

%

minimum
per maand

maximum
per maand

maand 1-3

60

934,44

1603,16

maand 4-6

60

934,44

1479,92

maand 7-12

60

934,44

1379,30

maand 13-14
maand 15-24
eventueel (1)
maand 25-30
eventueel (1)

55
degressief
(3)
(3)

934,44
934,44

1155,96
1155,96

934,44

1111,76

maand 31-36
eventueel (1)
maand 37-42
event
eventueel (1)
eventueel
(1)
maand
43-48
eventueel (1)
(1)
eventueel

(3)

934,44

1067,30

(3)

934,44

1023,10

(3)

934,44

978,64

forfait

934,44

934,44

vanaf maand 49
eventueel) (2)

1

Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar
beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoud van het bedrag van deze fase
onbeperkt.
2
Het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1).
3
Degressief tot een forfait.
Sociale Zekerheid
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Werkloosheid - Samenwonende

%

minimum
per maand

maximum
per maand

maand 1-3

60

700,44

1603,16

maand 4-6

60

700,44

1479,92

maand 7-12

60

700,44

1379,30

40

(4)

700,44
700,44

859,30
859,30

(4)

659,10

786,24

(4)

617,76

713,18

(4)

576,42

639,86

(4)

535,08

566,80

forfait

493,74

493,74

maand 13-14
maand 15-24
eventueel (1)
maand 25-30
eventueel (1)
maand 31-36
eventueel (1) (3)
maand 37-42
eventueel (1) (3)
maand
event 43-48
eventueel (1) (3)
vanaf
maand
eventueel
(1) 49
eventueel (2) (3)
eventueel (1)

1

Afhankelijk van het aantal jaren beroepsverleden. 2 maanden bijkomend per jaar
beroepsverleden. Onder bepaalde voorwaarden behoud van het bedrag van deze fase
onbeperkt.
2
Het minimumbedrag dat steeds wordt toegekend na uitputting van het aantal maanden (1).
3
Verhoogd tot (minstens) 24,93 EUR als de werkloze en zijn partner uitsluitend
werkloosheidsuitkeringen ontvangen en het dagbedrag van de uitkeringen van de partner
niet meer bedraagt dan 33,05 EUR.
4 Degressief tot een forfait.
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Vervangingsinkomens (vervolg)
%

minimum
per maand

maximum
per maand

Ziekte (eerste 12 maanden)
(bedragen 1.5.13)
Gezinshoofd

60 %

1386,32 €

1831,96 €

Alleenstaande

60 %

1109,42 €

1831,96 €

Samenwonende

60 %

951,34 €

2052,96 €

Gezinshoofd

65 %

2224,04 €

Alleenstaande

55 %

1386,32 €
1109,42 €

Samenwonende

40 %

951,34 €

1368,64 €

Pensioenen (volledige loopbaan)
(bedragen 1.12.12)
Gezinshoofd

75 %

1386,33 €

2633,13 €

Alleenstaande

60 %

1109,41 €

2106,50 €

Overlevingspensioen

60 %

1091,97 €

Arbeidsongeschiktheid

Invaliditeit (na 12 maanden)

1881,88 €

-

Gezinshoofd
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Solidariteit
De sociale zekerheid is ook op basis van solidariteit geregeld: diegene die een loon
of wedde verdient staat een bijdrage af waarmee uitkeringen betaald worden aan
diegene die niet kan werken.
Zo betalen de actieven voor de gepensioneerden, de werkenden voor de
werklozen, de gezonden voor de zieken, enz.
De bijdragen worden daarom ook soms ‘gesolidariseerd loon’ genoemd. Een deel
van je brutoloon dient niet enkel voor jezelf, of je krijgt het pas later (bijv.in de vorm
van een pensioen).
Tot op zekere hoogte is er een herverdeling van inkomens.
Enerzijds ontvangen de werknemers met een hoog loon een begrensde uitkering
terwijl hun bijdragen berekend worden op het onbegrensd loon.
Anderzijds krijgen de werknemers met een laag loon toch de minimumuitkering.
In de sociale zekerheid vult het solidariteitsprincipe het verzekerings-principe
aan.
Een sociaal zekerheidsstelsel dat enkel volgens het verzekeringsprincipe zou
werken zou zeer onrechtvaardig en asociaal zijn, het zou immers alleen ten goede
komen aan diegenen die voor zichzelf kunnen betalen. (De sociale zekerheid in de
Verenigde Staten, die grotendeels door de privésector georganiseerd wordt, is
hiervan een voorbeeld. De Wet Obama zal daarin wat verandering brengen).

Onze sociale zekerheid kent vier vormen van solidariteit:





solidariteit tussen hoge en lage risicogroepen
solidariteit tussen hoge en lage inkomens
solidariteit tussen generaties
nationale solidariteit van de hele bevolking

1.Solidariteit tussen hoge en lage risicogroepen
Een arbeidster uit de horeca of de schoonmaak heeft veel meer kans om werkloos
te worden dan een ingenieur of een informaticus en toch betaalt zij geen hoger
bijdragepercentage. Een lasser heeft een veel grotere kans op een beroepsziekte
dan een bankbediende en toch wordt voor hem geen hogere premie betaald.
Deze vorm van herverdeling noemen we ‘horizontale solidariteit’.
In de sociale zekerheid bestaat gelukkig geen bonus-malus-systeem zoals bij de
autoverzekering!
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2. Solidariteit tussen hoge en lagere lonen
Vermits de afhoudingen op het loon procentueel berekend worden (en op het
volledige loon) betalen hoge inkomens meer aan de sociale zekerheid dan lage
inkomens.
Toch zijn de uitkeringen maar tot op zekere hoogte aan het loon gekoppeld:
 zij worden berekend op een begrensd brutoloon (de vervangingsinkomens)
 of ze zijn forfaitair, een vast bedrag dus, (de aanvullende inkomens, bijv.de
kinderbijslag).
Deze vorm van solidariteit noemen we ‘verticale solidariteit’.

3.Solidariteit tussen de generaties
Jongeren betalen voor ouderen. De bijdragen van de actieven worden onmiddellijk
gebruikt om de pensioenen van de niet-meer-actieven te betalen. We noemen dit
de repartitietechniek.
Daartegenover staat de kapitalisatietechniek van bijv. een levensverzekering of van
een individuele pensioenspaarrekening. Hier spaart elke verzekerde zijn eigen
kapitaal bij elkaar.

4.Nationale solidariteit
Hiermee bedoelen we niet alleen dat Vlamingen voor Walen betalen (nu) of
andersom (vroeger en misschien ook in de toekomst). We bedoelen ook dat de
hele gemeenschap, via overheidssubsidies mee betaalt voor de sociale zekerheid,
via belastingen.
De hele gemeenschap heeft immers belang bij een goed functionerende sociale
zekerheid. Een economie kan maar goed draaien wanneer er goede sociale
voorzieningen zijn die de koopkracht van de hele bevolking waarborgen.
Een voorbeeld van solidariteit: de pensioenen
Bij de pensioenen worden verschillende vormen van solidariteit tegelijk toegepast:
 solidariteit tussen generaties: jongeren betalen voor ouderen
 solidariteit tussen hoge en lage lonen: de bijdragen zijn niet begrensd, de
maximumpensioenen wel
 solidariteit tussen gezonden en zieken, werkenden en werklozen: ook voor wie
een tijd geen bijdrage heeft betaald, wordt die periode bij de berekening van het
pensioen gelijkgesteld
 nationale solidariteit: de staat subsidieert het stelsel en zorgt (via het
gewaarborgd inkomen voor bejaarden) voor een minimumpensioen, ook als
daarvoor niet voldoende bijdragen betaald zijn.
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Een apart stelsel voor werknemers,
zelfstandigen en ambtenaren
Een belangrijk kenmerk van de sociale zekerheid is dat er aparte stelsels bestaan
voor de belangrijkste beroepsgroepen.
 het stelsel voor de werknemers uit de privésector
Dit stelsel dekt bijna alle loontrekkenden uit de privésector en een deel van het
overheidspersoneel, nl. de contractuelen.
De loontrekkenden zijn gedekt voor alle takken van de sociale zekerheid.
 het stelsel van de zelfstandigen
Voorziet een dekking bij ziekte en invaliditeit, pensioen, gezinsbijslagen en
faillissement. Zij zijn niet gedekt tegen werkloosheid.
 het stelsel voor de ambtenaren van de overheidsdiensten
(federale, gewestelijke, provinciale en gemeentelijke overheden)
De werkgever dekt hen voor de gezinsbijslagen, pensioenen, ziekte en
invaliditeit, arbeidsongevallen en beroepsziekten.
Voor de gezondheidszorgen zijn zij onderworpen aan het algemeen stelsel van
de loontrekkenden.
Ambtenaren zijn in de regel niet gedekt tegen werkloosheid, gezien hun
(theoretische) werkzekerheid. In bepaalde gevallen van verbreking van hun
contract kunnen zij wel een werkloosheidsuitkering krijgen.
Naast de drie grote stelsels bestaan er nog tal van afzonderlijke regelingen voor
sommige beroepscategorieën, bijv. voor het NMBS-personeel, de betaalde
sportbeoefenaars, jobstudenten, ex-mijnwerkers, zeelieden, kunstenaars,
onthaalmoeders,…
In de loop der geschiedenis hebben die stelsels zich afzonderlijk ontwikkeld. Dat is
de historische verklaring voor het naast elkaar bestaan van drie grote systemen.

Zou één stelsel beter zijn dan drie?
Het onderscheid tussen de drie stelsels blijven wij verantwoord vinden omdat de
werkgever van een arbeider of bediende een privé (rechts)persoon is.
De werkgever van een ambtenaar is de overheid: federale staat, gewesten,
gemeenschappen, provincies of gemeenten.
Een zelfstandige is zijn eigen werkgever.
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De onderlinge solidariteit is georganiseerd binnen elke groep, maar wordt
aangevuld door nationale solidariteit: de staat cofinanciert elk stelsel, met
belastinggeld.
Een ander belangrijk argument om de stelsels gescheiden te houden is dat de drie
categorieën verschillende risico's lopen.
Zo kan een ambtenaar niet werkloos worden, omdat hij in principe een vaste
aanstelling heeft.
Een zelfstandige kan failliet gaan en je kan arbeiders en bedienden toch niet laten
bijdragen om het ondernemersrisico te laten verzekeren (een zelfstandige die failliet
gaat kan, onder bepaalde voorwaarden, gedurende drie maanden een uitkering van
de RVA krijgen).
Een andere moeilijkheid is dat sommige zelfstandige beroepscategorieën en vrije
beroepen (zoals dokters, advocaten, notarissen, ...) een moeilijk te controleren
inkomen hebben, zodat zij bij fraude te weinig bijdrage zouden betalen. Dit zou in
een eenheidsstelsel zeker ten nadele zijn van de werknemers, van wie het inkomen
volledig gekend is.
Bovendien betalen de zelfstandigen pas sinds 1967 bijdragen, en dan nog slechts
voor bepaalde sectoren van de SZ.
Arbeiders en bedienden doen dat al sinds 1945 voor alle sectoren.
Toch zijn er argumenten om sommige voordelen gelijk te schakelen, vooral inzake
gezondheidszorgen en kinderbijslagen.

De sociale zekerheid is algemeen en
verplicht
Dit wil zeggen dat elke werkgever, elke werknemer, elke zelfstandige en elke
ambtenaar bijdragen aan de RSZ moet betalen.
Waarom deze verplichting? Als de sociale zekerheid niet verplicht zou zijn, dan
zouden de lagere loongroepen zich moeilijker of helemaal niet kunnen verzekeren.
Wanneer iedereen vrij zou zijn al dan niet toe te treden tot de RSZ zouden veel
werkgevers weigeren werknemers die sociaal verzekerd willen zijn, in dienst te
nemen. Op die manier zou de werkgever zijn patronale bijdragen kunnen ontwijken.
Als de bijdragen aan de sociale zekerheid niet meer verplicht zouden zijn, zou
iedereen die het kan betalen zich natuurlijk privé laten verzekeren. Maar wat dan
met de minder gegoeden?
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De inkomsten en uitgaven
van de sociale zekerheid
In dit deel:









Bijdragen op de lonen
De rijkstoelage
De alternatieve financiering
Andere geglobaliseerde ontvangsten
De nieuwe financiering van de gezondheidszorgen
Eigen inkomsten van de sectoren
De uitgaven van de sociale zekerheid
Alternatieve financiering

De financiële structuur van de sociale zekerheid is ingewikkeld. Er is in het verleden
dikwijls aan gesleuteld en het resultaat is niet bepaald overzichtelijk.
Vooral de invoering van het globaal beheer, op 1 januari 1995, is van belang. Vóór
die datum werd elke tak van de sociale zekerheid apart gefinancierd.
Sinds 1995 is een globaal financieel beheer van kracht en worden de verschillende
takken uit één globale kas gefinancierd volgens hun behoeften.
 Het grootste deel van de inkomsten komt nog steeds van bijdragen op lonen.
Die bijdragen worden opgesplitst in een ‘basisbijdragen’ en ‘andere algemene
bijdragen’.
 De federale overheid geeft een toelage en zorgt ook voor de zogenaamde
alternatieve financiering.
 Daarnaast zijn er nog enkele ‘andere geglobaliseerde ontvangsten’ (zoals o.a.
de ‘bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid’).
 Ten slotte heeft elke sector van de sociale zekerheid ook nog een (relatief kleine)
post ‘eigen ontvangsten’.
Aan de uitgavenzijde nemen de gezondheidszorgen en de pensioenen samen
ongeveer twee derden voor hun rekening.
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Bijdragen op de lonen
Loon
Twee derden van de inkomsten van de sociale zekerheid komt van bijdragen op
lonen. De financiering van de sociale zekerheid draait dus in hoofdzaak rond het
begrip ‘loon’.
De basis van elke job is een arbeidsovereenkomst waarin het overeengekomen
brutoloon vermeld wordt. Dat zelfde brutoloon staat op je loonfiche.
Een brutoloon is in feite een fictief loon: het is een bedrag dat niemand betaalt en
dat ook niemand ontvangt. Jij ontvangt niet je brutoloon maar je nettoloon en de
werkgever betaalt niet het brutoloon maar de ‘loonkost’.
Het brutoloon is wel de basis voor de berekening van de sociale
zekerheidsbijdragen. Een deel van de bijdragen wordt betaald door de werknemer,
het ander deel komt van de werkgever.
Van het brutoloon worden ingehouden:
 de sociale-zekerheidsbijdragen van de werknemer
 en daarna de bedrijfsvoorheffing (= een voorafbetaling van belastingen).
De RSZ-bijdragen voor de sociale zekerheid kun je beschouwen als de premie
die we betalen voor onze sociale verzekering.
Op het eerste zicht lijken ze op een vorm van belasting. Daarom worden ook wel
eens ‘parafiscaliteit’ genoemd. Nochtans mogen we ze niet met belastingen
gelijkstellen: ze worden niet aan de schatkist betaald maar aan de RSZ, die
rechtstreeks instaat voor de besteding ervan. De RSZ en de federale overheid
hebben een gescheiden budget.
In totaal wordt 13,07 % van het brutoloon ingehouden en elk kwartaal aan de
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid overgemaakt.
Wat je daarna overhoudt is je bruto-belastbaar loon. Dat bedrag is de basis voor de
berekening van de inkomstenbelasting.
De werkgever moet daarop een voorschot inhouden en storten aan de fiscus. Dat is
de bedrijfsvoorheffing.
(Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt een tabel gebruikt met twee
schalen: een voor twee-inkomensgezinnen en alleenstaanden én een schaal voor
één-inkomensgezinnen. Er is een aftrek voor personen ten laste.
Als de belasting die je uiteindelijk moet betalen hoger is dan de ingehouden
bedrijfsvoorheffing zal je aanslagbiljet vermelden hoeveel je moet bijbetalen, in het
andere geval krijg je terug.)

Sociale Zekerheid

43

Sociale zekerheidsbijdragen zijn verschuldigd op:
 alle elementen van het loon (ook premies en commissielonen, … )
 het dubbel vakantiegeld (maar niet op het dubbel vakantiegeld voor de derde,
vierde en vijfde dag van de vierde week). Op het gewone of 'enkel' vakantiegeld
zijn geen SZ-bijdragen verschuldigd
 de opzegvergoeding
 de beschermingsvergoeding van leden en kandidaten OR en CPBW en syndicale
afgevaardigden
 de vergoeding in geval van voortijdige beëindiging van een contract van
bepaalde duur
 de vergoeding in geval van verbreking met onderlinge toestemming van een
arbeidsovereenkomst.
Voor bepaalde categorieën van werknemers worden de bijdragen berekend op een
forfaitair bedrag in plaats van op het brutoloon (bijv. voor zeevissers, sportlui en
werknemers uit de horeca die volledig of gedeeltelijk met fooien worden betaald).
Dat forfaitaire bedrag varieert per beroep.
Er gelden bijzondere regels voor maaltijdchecques, cadeauchecques, fooien,
voordelen in natura, gebruik van bedrijfswagens, enz.
Voor arbeiders wordt het brutoloon voor de berekening van de RSZ-bijdragen eerst
met 8% verhoogd om zo rekening te houden met het enkel vakantiegeld.
Omdat de werkgever en de werknemer ook tijdens de vakantie sociale
zekerheidsbijdragen moeten betalen en deze niet ten laste van de vakantiekas
mogen komen worden de sociale zekerheidsbijdragen van de arbeiders gedurende
het hele jaar berekend op 108% van hun brutoloon.
Van de 260 werkdagen op een jaar (52 x 5) zijn er 240 dagen waarvoor je een loon
krijgt en 20 dagen waarvoor je vakantiegeld krijgt. 20/240 = 8, 33… %.
Door de berekeningsbasis te verhogen met 8% worden de persoonlijke bijdragen
en de werkgeversbijdragen, die verschuldigd zijn op het enkel vakantiegeld,
onrechtstreeks betaald, tegelijk met die op het gewone loon.
Voor bedienden is die bewerking niet nodig, omdat zij hun vakantiegeld
rechtstreeks van hun werkgever ontvangen die hierop, net zoals op hun wedde, de
RSZ-bijdrage inhoudt.
Uiteraard zal de toepassing van het compromisvoorstel ivm statuut
arbeiders/bedienden (beslissing regering Di Rupo en sociale partners, juli 2013) dit
alles kunnen wijzigen!
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Tabel : de bijdragepercentages die voor elke
werknemer betaald moeten worden (x)
Sociale zekerheidsbijdragen op het loon (%)

1

Basisbijdragen
Pensioenen

Werkgever
8.86

Werknemer
7.50

Totaal
16.36

ZIV

2.35

1.15

3.50

Gezondheidszorgen ZIV

3.80

3.55

7.35

Werkloosheidsuitkeringen

1.46

0.87

2.33

kinderbijslagen

7.00

-

7.00

Arbeidsongevallen

0.30

-

0.30

Beroepsziekten

1.00

-

1.00

SUBTOTAAL
Basisbijdragen

24.77

13.07

37.84

Andere algemene bijdragen
2
Jaarlijkse vakantie (arbeiders)

6.00

-

6.00

Asbestfonds

0,01

-

0,01

Betaald educatief verlof

0.05

-

0.05

Inschakelingsparcours

0.05

-

0.05

Kinderopvang

0.05

-

0.05

Tijdelijke werkloosheid en oudere
3
werklozen (zgn. risicogroepen)

0.10

-

0.10

Loonmatigingsbijdrage

7.48

-

7.48

1.69

-

1.69

Bijdrage op het dubbel vakantiegeld

4

(vervolg tabel volgende pagina)
(x) Basis = RSZ-bijdragen 4de kwartaal 2012.

1

Voor arbeiders wordt voor de berekening van de bijdragen het brutoloon met 8 % verhoogd om rekening te
houden met de periode van de jaarlijkse vakantie.
2
De werkgeversbijdrage van 6% is enkel voor arbeiders verschuldigd. Bedienden ontvangen hun vakantiegeld niet
via de sociale zekerheid maar rechtstreeks van hun werkgever. De totale bijdrage voor arbeiders beloopt eigenlijk
16,27 %. De overige 10,27 % moeten in de maand april van het volgend jaar betaald worden. De 6% bijdrage voor
het vakantiegeld is het enige verschil tussen arbeiders en bedienden in de sociale zekerheidsbijdragen.
3
Niet verschuldigd indien de onderneming minstens 0,20% besteedt aan risicogroepen of werknemers met een
begeleidingsplan.
4
Dit is de bijzondere bijdrage voor de werkloosheid die de werkgevers betalen op het vakantiegeld. Zij wordt
omgeslagen in een bijdrage op het loon. Ze is enkel verschuldigd voor werkgevers met meer dan 10 werknemers.
De werknemersbijdrage op het dubbel vakantiegeld bedraagt 13.07 %, dus hetzelfde percentage als op het loon.
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(Vervolg tabel)
Andere algemene bijdragen
1
Sluiting van ondernemingen

werkgever

werknemer

totaal

-20 werknemers

0,20

-

0,20

+20 werknemers

0,23

-

0,23

Tijdelijke werkloosheid

0,15

-

0,15

De ‘basisbijdragen’
De totale percentages hiervan bedragen 13,07% voor de werknemer en 24,77%
voor de werkgever.
De deelpercentages per tak staan nog in de tabel maar werden in 1995, tegelijk
met de invoering van het globaal beheer, vervangen door de basisbijdragen.
We zien in de tabel dat in de oude regeling de percentages per sector sterk
verschilden en dat voor gezinsbijslag, arbeidsongevallen en beroepsziekten de
werknemer geen bijdrage betaalde.
Voor de basisbijdragen bestaat geen onderscheid tussen arbeiders en bedienden.
Het enige verschil vinden we bij het vakantiegeld.

Andere algemene bijdragen
De patronale basisbijdragen bedragen 24,77% op het brutoloon.
Daarbij komen nog andere algemene bijdragen, betaald door de werkgever, die niet
allemaal naar de sociale zekerheid gaan, maar wel door de RSZ geïnd worden
(bijv. de bijdrage voor het betaald educatief verlof):
 de jaarlijkse vakantie van de arbeiders (het vakantiegeld van bedienden wordt
rechtstreeks door de werkgever betaald)
 het inschakelingsparcours van bepaalde groepen werkzoekenden (jongeren)
 kinderopvang
 het betaald educatief verlof (dat eigenlijk niet tot de SZ behoort maar waarvoor
de RSZ wel de bijdragen int)
 tijdelijke werkloosheid en de anciënniteittoeslag voor oudere werklozen
 loonmatiging.
Deze bijdragen zijn voor elke onderneming gelijk.
Daarnaast zijn er bijdragen die (een beetje) verschillen naargelang van de grootte
van de onderneming:

1

In deze bijdragen zit telkens ook de loonmatigingsbijdrage (0,01%).
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- een bijdrage op het dubbel vakantiegeld (bestemd voor de werkloosheid), enkel te
betalen door ondernemingen met 10 werknemers of meer
- en tenslotte een bijdrage voor de sluiting van ondernemingen.
Deze bijdragen werden door regeringen in het verleden om de meest diverse
redenen ingevoerd. De opbrengst was bedoeld om tekorten aan te vullen of om een
tewerkstellingsbeleid te financieren.
Op 1 oktober 1982 werd een belangrijke wijziging doorgevoerd in de
bijdragepercentages: de bijdragevoeten voor arbeiders en bedienden werden
gelijkgesteld.
De bijdragen worden sindsdien ook op het volledige loon berekend.
Vroeger bestonden er voor de RSZ zogenaamde loonplafonds, dat betekende dat
er boven een bepaalde grens geen RSZ-bijdragen meer betaald moesten worden,
wat dus vooral de hogere inkomens ten goede kwam. Die loonplafonds zijn
afgeschaft, behalve voor de zelfstandigen.
De bijdragepercentages werden in het verleden regelmatig gewijzigd (meestal verhoogd). Regeringen kozen dikwijls voor deze weg om het hoofd te bieden aan de
financiële problemen van de sociale zekerheid. Omwille van de toch al hoge
loonkosten in België is deze techniek nu uit den boze.
In principe moet elk bedrijf hetzelfde bijdragepercentage betalen, om het even of
het goed of slecht gaat. Het ABVV betreurt dat er tot op heden geen rekening mee
gehouden wordt of het gaat om een arbeidsintensief dan wel om een
kapitaalsintensief bedrijf, een milieuvervuilend of milieuvriendelijk bedrijf.

De loonmatigingsbijdrage
Velen herinneren zich nog de forse inleveringen van de jaren tachtig.
Vooral de indexsprongen hebben we gevoeld: drie keer werden de lonen niet aan
de index aangepast: in 1984, 1985 en 1986. De opbrengst daarvan - drie maal 2 %
van de loonkost - werd gebruikt als bijkomende financiering van de sociale
zekerheid.
Vanaf 1987 werden die indexsprongen geconsolideerd, d.w.z. omgezet in de
zogenaamde loonmatigingsbijdrage. Daarvoor werd een vast en definitief
percentage bepaald: 7,48 %.
Als je de bijdragetabel bekijkt vind je dat percentage terug onder de
werkgeversbijdragen! Vandaar ook dat je de loonmatigingsbijdrage niet terugvindt
op je loonbriefje. Nochtans is dat loon van de werknemers dat via zogenaamde
patronale bijdragen naar de sociale zekerheid gaat.

De loonkost
De persoonlijke bijdrage van de werknemer wordt van zijn brutoloon afgehouden,
de patronale bijdrage komt bovenop het brutoloon in de loonkost.
Nochtans is het onderscheid tussen werkgevers- en werknemersbijdragen in feite
theoretisch.
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In werkelijkheid heeft de arbeider of bediende met zijn werk en zijn productie zijn
eigen brutoloon én de patronale bijdrage verdiend: beide zitten in de toegevoegde
waarde van elk product. En allicht heeft de patroon daarboven nog winst
gemaakt…
Er is wel een historische reden om het onderscheid te maken: de vakbonden
hebben altijd gesteld dat sommige risico’s, eigen aan het productieproces, volledig
ten laste van de werkgever moesten vallen: de arbeidsongevallen en
beroepsziekten.
De werkgevers van hun kant hebben ook belang bij het onderscheid. Denk maar
aan hun verzuchting om de loonkost te doen dalen, zonder op het eerste zicht aan
het inkomen van de werknemers te raken. Dat kan enkel door de patronale
bijdragen te verminderen.
Ten slotte is de bijdrage van de werkgevers ook altijd hun rechtvaardiging geweest
om als medefinancier ook een zitje in de paritaire beheersorganen van de sociale
zekerheid op te eisen.
Een werknemer kan het jammer vinden dat hij niet het brutoloon volledig uitbetaald
krijgt. Driehonderd euro of meer per maand inhouding voor de RSZ is inderdaad
niet weinig. We mogen echter niet vergeten dat je als werknemer dit bedrag niet
kwijt bent, je krijgt het onrechtstreeks terug:
 quasi onmiddellijk via terugbetaling van gezondheidszorgen, kinderbijslagen...
 of later onder de vorm van een werkloosheidsuitkering, een (brug)pensioen, enz.

Bijdrageverminderingen
Al meer dan dertig jaar staat tewerkstelling hoog op de politieke agenda. Elke
minister van tewerkstelling in de federale en in de Vlaamse regering heeft een
werkgelegenheidsplan nagelaten. Sommige daarvan werden na een tijd afgeschaft
of al dan niet onder een andere naam opgenomen in het banenplan van de
volgende.
Vooral de banenplannen die de vorm hadden van een lastenverlaging voor privéwerkgevers waren nauwelijks nog bij te houden, noch voor de werkgevers, noch
voor de vakbondsafgevaardigden of de RSZ. Alle sociale partners wilden het aantal
banenplannen drastisch verminderen en vereenvoudigen. De Ministers van Werk
hebben de afgelopen jaren dat advies gevolgd.
Het ABVV is hier tevreden over, ondermeer omdat de controle op het
tewerkstellingsbeleid in de ondernemingen zo iets eenvoudiger is geworden.
De structurele bijdrageverminderingen
Dit is de opvolger van de vroegere Maribel-regelingen die niet langer aanvaard
werden door Europa en die bovendien een onderscheid maakten tussen arbeiders
en bedienden.
Ze bestaat uit een basisaftrek van 452,5 euro per trimester (hoger in de socio-profit)
en een extra verlaging voor de lage lonen: minder dan 5575,93 euro per kwartaal.
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Dat betekent dat een werkgever voor de werknemers die een brutoloon verdienen
lager dan dit bedrag helemaal geen sociale bijdragen meer betaalt.
Voor de werknemer in kwestie blijft de vermindering van de persoonlijke bijdrage
met een forfaitair bedrag naargelang van de loonschijf bestaan. Deze wordt
verrekend door de werkgever bij de betaling van het loon. (Deze ‘werkbonus’ is
een van de maatregelen om de zgn. ‘werkloosheidsval’ te dichten: het verschil
tussen loon en werkloosheidsuitkering wordt hierdoor groter.)
Er is ook een bijdragevermindering voor de hoge lonen : boven 13.359,8 euro bruto
per kwartaal. (De bedoeling hiervan is schijnzelfstandigheid tegengaan en de hoger
opgeleide werknemers in België houden.)
De supplementaire verlagingen voor doelgroepen
Het huidig systeem is complex omdat voor de verschillende banenplannen telkens
verschillende bijdragevoeten van toepassing zijn, die bovendien telkens
verschillend cumuleerbaar zijn met de andere banenplannen.
Het ene of het andere bedrag wordt toegepast volgens bepaalde criteria: de groep,
de inactiviteitsduur vóór de aanwerving...
De doelgroepen zijn:





langdurig inactieven (werklozen, leefloontrekkers...)
jongeren (-26 jaar, met max.9000 euro per kwartaal)
oudere werknemers (+ 54 jaar)
bedrijven die werktijdverkorting invoeren (37-,36-,35-uren werkweek of minder, of
de vierdagenweek)
 startende werkgevers die een eerste, tweede of derde werknemer aanwerven
 mentors (begeleiders en opleiders)
 herstructurering.
De structurele bijdragevermindering en de doelgroepenaftrek zijn cumuleerbaar: ze
mogen tegelijk toegepast worden.
(NB: voor de socio-profitsector bestaat een aparte regeling.)

De loonfiche
Arbeiders werken voor een uurloon dat (meestal) twee keer per maand wordt
uitbetaald.
Bedienden werken voor een maandloon, maar voor de RSZ maakt dat geen
verschil.
Hoe je loon berekend wordt en hoe de inhoudingen voor de SZ gebeuren kan je
controleren op je loonfiche.
Loonfiches - of loonbriefjes - worden door de werkgever opgemaakt met de hulp
van de eigen personeelsdienst of een sociaal secretariaat. Daarom zien ze er bij
elke werkgever anders uit, maar een aantal rubrieken moet er altijd in staan.
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Je hebt op je eigen loonfiche wellicht al gemerkt dat er meer is dan brutoloon en
nettoloon. Het nettoloon is het bedrag dat op onze bankrekening komt, maar tussen
bruto- en nettoloon zitten heel wat tussenstappen en afhoudingen.
We geven hierna een voorbeeld van een loonfiche die de tussenstappen in de
juiste volgorde laat zien. We vinden in twee kolommen een afhouding voor de
sociale zekerheid, namelijk kolom 3 en 7:
 kolom 3: de gewone werknemersbijdrage voor de sociale zekerheid, berekend op
het brutoloon, dat voor arbeiders eerst met 8 % verhoogd wordt zoals hoger
uitgelegd;
 kolom 7: de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid,die als voorschot wordt
geïnd en afhankelijk is van de hoogte van het loon en de gezinstoestand.
Jaarlijks maakt de fiscus de eindafrekening op basis van het totale belastbare
gezinsinkomen.
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LOONFICHE
(arbeider)

Stap 1 

2

3

4

5

6

7

8

Brutoloon

Brutoloon

RSZ

Belastbaar

Bedrijfsvoorheffing

Diverse

Bijzondere
Bijdrage SZ

Nettoloon

op 4

op 4-5

(voorheffing)

4-5-6-7

108 %
€ xxxx,xx

1 x 1,08

13,07 %

1-3

Afhoudingen

van 2

op 2
volgens:

bijv:

* inkomen

* groepsverzekering

* gezinslast

* extra-legaal pensioen

volgens
inkomen

* maaltijdcheques
voorbeeld (alleenstaande):
€ 2500,00/m.

€ 2700,00

€ 352,89

€ 2347,11

€ 709,94

€ 25,76
(bijv : maaltijdcheques)
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€ 16,31

€ 1595,10

De rijkstoelage
Naast de sociale bijdragen op lonen zijn subsidies een tweede belangrijke
bron van inkomsten voor de sociale zekerheid.
Het geld van de staatstoelage komt uiteraard uit de opbrengst van belastingen. Op
die manier betaalt de volledige gemeenschap mee voor de sociale zekerheid.
Sinds 1990 is de staatstoelage bij wet vastgelegd. Daarvoor werd elk jaar een
verschillend bedrag toegekend, naargelang van de toestand van de schatkist.
De huidige regeling zorgt ervoor dat het Beheerscomité van de sociale zekerheid
vooraf precies weet hoeveel het van de overheid zal ontvangen. Die vastlegging
gebeurt elk jaar in september bij het opstellen van de rijksbegroting en van het
budget voor de sociale zekerheid voor het volgende jaar.
Tegenover die waarborg staat dat de staatstoelage in feite steeds kleiner wordt. Ze
is immers niet aangepast aan de stijging van de uitgaven en ook proportioneel
neemt de staatstoelage sinds jaren systematisch af t.o.v. de andere inkomsten van
de sociale zekerheid.
Die afname wordt grotendeels gecompenseerd door een toename van de
'alternatieve financiering', die ook een vorm van toelage is maar waarvan de
middelen niet bij de volledige bevolking gehaald worden en die ook niet altijd in
verhouding staat tot het inkomen (zoals bij de inkomstenbelasting).
Het is dus belangrijk te onthouden dat de rijksbegroting en de begroting voor
de sociale zekerheid twee verschillende en gescheiden budgetten zijn.
De staatstoelage komt bovenop de andere ontvangsten die onder het globaal
beheer vallen.
Op de begroting voor 2012 werd 6,225 miljard euro ingeschreven als staatstoelage
aan het globaal beheer van de sociale zekerheid van de werknemers plus 3,637
miljard evenwichtsdotatie , op een totaal van 67.363477 ontvangsten.

rijksbegroting

toelage

budget
sociale
zekerheid
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De alternatieve financiering
‘Alternatieve’ financiering staat voor diverse heffingen die niet op het loon
berekend worden en waarvan de opbrengst voor de sociale zekerheid
bestemd is.
De alternatieve financiering werd ingevoerd in 1994 en maakte deel uit van het
Globaal Plan van de regering Dehaene. Zij wou hiermee nieuwe inkomsten voor de
sociale zekerheid vinden, ter compensatie van de dalende inkomsten uit bijdragen
en de jaar na jaar verminderde staatstoelage. De bedoeling was om niet alleen de
inkomens uit arbeid te belasten met de financiering van de sociale zekerheid, maar
ook de consumptie en andere bronnen aan te spreken.
Er kwamen onder andere heffingen op roerende en onroerende inkomsten. Ook
sommige btw-tarieven werden verhoogd met het oog op de financiering van de
sociale zekerheid.
 Vanaf 1995 werd de alternatieve financiering gevoelig opgetrokken, vooral om de
verminderingen van de patronale bijdragen te compenseren die de werkgevers
kregen in het kader van de banenplannen.
 Tussen 1994 en 1996 werd een deel van de crisisbelasting (intussen afgeschaft)
aan de verschillende sociale zekerheidsregelingen toegewezen.
 In 1997 werd een éénmalige bijdrage geheven bij de elektriciteitsproducenten.
 Vanaf 2001 wordt ook het totale bedrag van de belastingopbrengst op
werknemersparticipatie toegekend aan de sociale zekerheid, alsook de
opbrengst van een deel van de belasting op stock-options en bepaalde
compensaties via de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
 Het Generatiepact (december 2005) kent 30% van de accijnzen op tabak toe aan
de sociale zekerheid en 15% van de inkomsten uit de roerende voorheffing.
Sinds 1995 worden de alternatieve financieringsmiddelen die voortkomen van de
accijnsverhogingen, de energietaks en de heffing op roerende en onroerende
inkomsten jaarlijks samengevoegd en omgezet in een percentage van de btwontvangsten. Deze techniek is een middel om de berekeningen te vereenvoudigen
en te vermijden dat elk jaar de oorspronkelijke bronnen van de alternatieve
financiering moeten opgevolgd worden.
Naast deze techniek werd ook een minimumdrempel ingevoerd. Wat er ook moge
gebeuren met de btw-ontvangsten, het bedrag van de alternatieve financiering mag
in geen geval lager zijn dan een door de regering jaarlijks vastgelegde drempel.
Er wordt dus gewerkt met een gegarandeerde enveloppe, te verdelen tussen het
stelsel van de werknemers en de zelfstandigen.
Met de alternatieve financiering geeft de overheid zo een tweede vorm van toelage
aan de sociale zekerheid.
Het Generatiepact voert daarbij, vanaf 2008, een waarborg in voor de financiering
van de gezondheidszorgen: als de uitgaven hiervoor sneller stijgen dan de
inkomsten uit bijdragen zal de overheid bijspringen met algemene middelen
(inkomsten uit belastingen dus).
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Toch heeft het ABVV bezwaren tegen het huidige systeem: door de veelheid
aan verschillende inkomstenbronnen is het moeilijk het rendement te volgen.
Zo zien we dat de btw-ontvangsten voor het gros van de inkomsten van de
alternatieve financiering zorgen (80% in 2012 of 9.102.346.000 euro). Vermits de
consument grotendeels de btw-ontvangsten betaalt zal een belangrijk deel van de
alternatieve financiering van werknemers afkomstig zijn, maar ook dat is moeilijk te
traceren.
Daarom pleit het ABVV voor een verbreding en vereenvoudiging van de basis van
de alternatieve financiering, door de invoering van een algemene sociale bijdrage .

Andere geglobaliseerde ontvangsten
Naast de drie grote bronnen van inkomsten - bijdragen, staatstoelage en
alternatieve financiering - heeft de sociale zekerheid nog enkele (relatief)
kleinere bronnen van inkomsten. In de meeste gevallen komen ze van de
loontrekkenden, de sociale uitkeringstrekkers of van de consumenten.
1. De bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid is ingevoerd door het Globaal
Plan (1993) om nieuwe financiële middelen aan te spreken voor de financiering
van de sociale zekerheid (van de werknemers) zonder de loonkost voor de
werkgevers te verhogen. Het eerste idee was een selectieve verlaging van de
kinderbijslagen langs fiscale weg maar omdat dit in de praktijk moeilijk te
realiseren viel verving de regering deze maatregel door een bijzondere bijdrage
die berekend wordt op het gezinsinkomen.
Sinds 1 april 1994 moeten werknemers, ambtenaren en sociaal gerechtigden
een bijzondere bijdrage betalen (dus niet de vrije beroepen, de zelfstandigen of
op roerende inkomsten).
Gepensioneerden moeten die bijzondere bijdrage niet betalen (zij betalen wel
een solidariteitsbijdrage op een pensioen boven een bepaalde grens).
De bijzondere bijdrage wordt berekend op de globale netto belastbare
inkomsten van het gezin (dus na aftrek van betaalde intresten op een
hypothecaire lening, pensioensparen, giften, …). Het bedrag van de in te
houden bijzondere bijdrage is het resultaat van een ingewikkelde berekening.
De bijzondere bijdrage wordt bij wijze van voorheffing ingehouden op het loon.
De fiscus bepaalt het definitief verschuldigde bedrag en trekt er bij de
eindafrekening de reeds gedane voorheffingen af.
De bijzondere bijdrage wordt proportioneel berekend : (zie tabel volgende
pagina)
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Kwartaalloon dat aan de
RSZ wordt aangegeven

€ 0,00 tot €3285,28
€3285,29 tot €5836,13
€5836,14 tot €6570,54

Bedrag van de maandelijkse inhouding
voor de bijzondere bijdrage
Alleenstaanden of
Personen van wie de
personen van wie de
echtgenoot/echtgenote
echtgenoot/echtgenote
wél beroepsinkomsten
geen beroepsinkomsten
heeft.
heeft.
€9,30
7,6% van het maandloon
7,6% van het maandloon
dat meer bedraagt dan
dat meer bedraagt dan
€1945,38 wanneer dit
€1945,38 wanneer dit
maandloon begrepen is in
maandloon begrepen is in
de schijf van €1945,39 tot
de schijf van €1945,39 tot
€2190,18.
€2190,18 met een minimum
van €9,30 voor personen
waarvan de echtgenoot ook
beroepsinkomsten heeft.

€6570,55 tot €18.116,46

€18,60 + 1,1% van het
gedeelte van het maandloon
dat meer bedraagt dan
€2190,18, wanneer dit
maandloon begrepen is in
de schijf van €2190,19 tot
€6038,82.

€18.116,47 of meer

€60,94

€18,60 + 1,1% van het
gedeelte van het maandloon
dat meer bedraagt dan
€2190,18, wanneer dit
maandloon begrepen is in
de schijf van €2190,19 tot
€6038,82 maar met een
maximum van €51,64.
€51,64

Het ABVV vindt de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid om twee
redenen onrechtvaardig en wil dat ze afgeschaft wordt omdat ze enkel het
inkomen van de werknemers, de ambtenaren en uitkeringstrekkers treft. En ook
omdat ze op het inkomen van het gezin berekend wordt. Op die manier werd
een belangrijke verovering van het ABVV - de fiscale decumul bij gehuwde
tweeverdieners - voor een deel ongedaan gemaakt.

2. de inhouding op het dubbel vakantiegeld (hetzelfde percentage als op het
brutoloon: 13,07%);
3. de solidariteitsbijdrage op het persoonlijk gebruik van bedrijfswagens (bijdrage
ten laste van de werkgever van 33 % op het fiscaal geschatte voordeel);
4. een bijdrage bij de uitbetaling van extralegale pensioenen;
5. een bijzondere bijdrage op de conventionele brugpensioenen;
6. een compenserende bijdrage voor bepaalde bruggepensioneerden tussen 55
en 58 jaar;
7. de solidariteitsbijdrage voor de tewerkstelling van jobstudenten;
8. de overdracht van bepaalde reserves uit de tak arbeidsongevallen;
9. de sociale zekerheid heeft ook inkomsten uit intresten op de beleggingen van
reserves;
10. ten slotte ontvangt de sociale zekerheid ook soms erfenissen of schenkingen.
Soms moet de overheid lenen om tekorten in de lopende uitgaven te dekken. Dat
was in de jaren negentig meermaals het geval voor de sectoren werkloosheid en
gezondheidszorgen. Maar leningen gebeuren bij financiële instellingen en moeten
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vanzelfsprekend met intrest terugbetaald worden. Bedenken we daarbij dat veel
tekorten veroorzaakt zijn door verminderingen op de werkgeversbijdragen…

De nieuwe financiering van de
gezondheidszorgen
De sector gezondheidszorgen is de grootste sector binnen de sociale
zekerheid.
In de toekomst zullen de uitgaven blijven stijgen: de bevolking veroudert en heeft
meer zorg nodig. Daarbij komt de evolutie naar technische en dure behandelingen.
Het is ook een erg complexe sector omdat er veel betrokken partijen zijn met hun
eigen belangen: niet alleen patiënten maar ook zorgverstrekkers, mutualiteiten,
ziekenhuizen, de farmaceutische industrie...
Deze sector niet goed ‘bewaken’ zorgt binnen de kortste keren voor een bodemloze put.
Sinds 2008 is er een nieuw financieringsmechanisme ingevoerd door het
Generatiepact. De sociale zekerheid staat voortaan enkel in voor het stijgingspercentage gelijk aan de stijging van de sociale bijdragen. Alles daarboven wordt
betaald door de overheid via alternatieve financiering uit algemene middelen. Dit
mechanisme is essentieel voor het evenwicht in de sociale zekerheid.
Op vraag van het ABVV zal de sociale zekerheid niet meer alleen de kosten
van de gezondheidszorg moeten dragen:
vanaf 2008 krijgen de zelfstandigen ook de kleine risico’s terugbetaald. Hierdoor
zullen alle Belgen voortaan van dezelfde gezondheidsverzekering genieten.
De extra kostprijs zal gefinancierd worden uit nieuwe ontvangsten: de bijdragen die
zelfstandigen tot nu aan privé-verzekeringen betaalden. Als die niet volstaan betaalt
de overheid de rest.

Eigen inkomsten van de sectoren
Bepaalde bijdragen en heffingen voor de sociale zekerheid gaan niet naar het
globaal beheer maar rechtstreeks naar een bepaalde sector zoals:
 de ‘solidariteitsbijdrage’ op de conventionele brugpensioenen gaat rechtstreeks
naar de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) en naar de Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA);
 de ‘hoofdelijke bijdrage’ per bruggepensioneerde (te betalen door de werkgever)
gaat ook rechtstreeks naar de RVP;
 bepaalde inhoudingen op de pensioenen, op invaliditeitsuitkeringen, de
solidariteitsbijdrage van de ambtenaren, een toeslag op de premies voor
autoverzekeringen, een deel van de accijnzen op tabak, bepaalde heffingen op
farmaceutische producten… gaan naar het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering).
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Tabel: overzicht inkomsten SZ
Overzicht van de inkomsten van de sociale zekerheid
(2012) totaal: 67.375.230 euro
Bijdragen
Rijkstoelage
Alternatieve financiering
Andere

43.301.968
9.862.456
11.382.333
2.828.473
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De uitgaven van de sociale zekerheid
Sinds 1995, na de invoering van het globaal beheer, worden de verschillende
takken van de SZ gefinancierd volgens hun behoeften. Die worden per
begrotingsjaar becijferd. Net zoals voor de inkomsten gebeurt dat op basis van
ramingen.
De verwachte inkomsten worden berekend door het Planbureau (zeg maar de
economische studiedienst van de federale overheid) op basis van de economische
vooruitzichten (groei, werkgelegenheid, evolutie van de lonen…) vooral om de
inkomsten uit bijdragen te kunnen voorzien. Er wordt met verschillende scenario’s
gewerkt, optimistische en pessimistische.
De te financieren uitgaven worden voor elke sector door het eigen beheerscomité
geraamd. Ook dat is niet gemakkelijk omdat onverwachte gebeurtenissen een grote
invloed kunnen hebben (de financiële crisis van 2008, grote faillissementen of
herstructureringen, een griepepidemie…).
Het budget van de SZ is dus moeilijk vooraf precies te berekenen. Denk ook aan de
achterstallige bijdragen die nog moeten geïnd worden bij ondernemingen die in
gebreke bleven enz. Daarom is er regelmatig (minstens elk jaar - in maart) een
bijsturing nodig, tegelijk met van de federale budgetcontrole.
Elk jaar, in september, wordt het globaal budget van de sociale zekerheid voor het
komende jaar opgesteld, tegelijk met de federale begroting. Daarbij wordt
vastgelegd hoeveel geld er voor het komende jaar beschikbaar is voor elke sector,
m.a.w. hoeveel elke ‘kas’ of ‘parastatale’ krijgt om de voorziene uitbetalingen te
doen:
gezondheidszorgen

RIZIV

Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)

pensioenen

RVP

Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)

gezinsbijslagen

RKW

Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers (RKW)

arbeidsongevallen

FAO

Fonds voor Arbeidsongevallen (FAO)

beroepsziekten

FBZ

Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)

werkloosheid

RVA

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
(RVA)

ziekte – en
invaliditeitsuitkeringen

brugpensioen
tijdskrediet
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Nadat de behoeften van elke sector vastgelegd zijn worden de eigen ontvangsten
waarover ze nog beschikken in rekening gebracht en dan stelt het Beheerscomité
(waarin ook het ABVV vertegenwoordigd is) de verdeling voor van de beschikbare
middelen over de sectoren.
Dit advies is echter niet bindend: uiteindelijk beslist de federale regering.
Ter illustratie geven we hieronder het procentueel aandeel van elke sector in de te
financieren behoeften (totale uitgaven in 2012: 68 miljard euro).

gezondheidszorgen

39,0 %

RIZIV

ziekte – en
invaliditeitsuitkeringen

9,0 %

pensioenen

30,0 %

RVP

kinderbijslag

7,0 %

RKW

arbeidsongevallen

0,3 %

FAO

beroepsziekten

0,4 %

FBZ

werkloosheid + tijdskrediet
+ brugpensioenen

15,0 %

RVA
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DE FINANCIERING van de SOCIALE ZEKERHEID
bijdragen op loon



basisbijdragen
- werknemers
- werkgevers



andere algemene
bijdragen

staatstoelage

alternatieve
financiering

andere (geglobaliseerde)
ontvangsten

ontvangsten
globaal beheer
INKOMSTEN

SZ
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Alternatieve financiering
Het ABVV wil een rechtvaardiger financiering van de sociale zekerheid door
een Algemene Sociale Bijdrage (ASB)
Het ABVV heeft voortdurend beklemtoond dat elke verlaging van de bijdragen voor
de sociale zekerheid moest gecompenseerd worden door alternatieve inkomsten.
Wij stellen voor deze binnen de fiscale middelen te zoeken omdat de basis
daarvoor veel breder is dan lonen en uitkeringen.
De huidige formules van alternatieve financiering zijn immers onvoldoende,
onrechtvaardig én onvriendelijk voor de tewerkstelling.
Bovendien zijn de gekozen bronnen betwistbaar. Het zijn vandaag vooral de
werknemers en de sociaal gerechtigden die de zwaarste inspanningen moeten
doen, zeker als men ook kijkt naar de verschillende speciale bijdragen, zoals:






de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid
de solidariteitsbijdrage op pensioenen
de ZIV-bijdrage ten laste van de gepensioneerden
de inhoudingen op de brugpensioenen voor de pensioensector,
de solidariteitsheffing op de brugpensioenen

Anderzijds dragen inkomens uit kapitaal weinig bij en de inspanningen van de
ondernemingen blijven beperkt tot 3% crisisbijdrage op de vennootschapsbelasting.
Het ABVV vraagt een grotere inspanning van de zelfstandigen, ook een bijdrage
van de inkomens uit vermogen en een bijdrage door de ondernemingen.
Wij willen de invoering van een “ALGEMENE SOCIALE BIJDRAGE”, kortweg ASB
genoemd, op een voldoende ruime heffingsgrondslag (zelfstandigen,
ondernemingen, vermogens, lonen en wedden, kapitalen en renten van de extralegale pensioenen en individueel pensioensparen, vervangingsinkomens boven een
bepaalde grens…).
Tegelijk kunnen onrechtvaardige heffingen afgeschaft worden. Zo zou de
bijzondere bijdrage aan de sociale zekerheid, die alleen de werknemersgezinnen
treft, kunnen geschrapt worden. Ook de solidariteitsbijdrage voor de pensioenen,
die onvoldoende gebruikt werd voor haar oorspronkelijk doel -de verhoging van de
minimum-pensioenen- kan dan wegvallen. Op die manier zouden loontrekkenden
en sociaal gerechtigden veel minder betalen dan vandaag en zou hun gestegen
koopkracht een extra steun geven aan de economische activiteit en de
tewerkstelling.
Een ASB van 1,5% zou voor alle loontrekkenden die minder verdienen dan
5000 euro bruto per maand voordeliger uitvallen dan de huidige bijzondere
bijdrage.
Het Generatiepact zette een bescheiden eerste stap in de richting van ons voorstel:
15% van de inkomsten uit de roerende voorheffing gaat vanaf 2006 naar de sociale
zekerheid: een bescheiden begin van een belasting op vermogens.
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Organisatie van de
sociale zekerheid
In dit deel:




De sectoren van de sociale zekerheid
Het beheer van de sociale zekerheid
De sociale administratie

De sectoren van de sociale zekerheid
Er is in ons land één nationale openbare instelling die de sociale zekerheid beheert:
de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
Deze Rijksdienst ontvangt alle inkomsten: bijdragen, staatstoelagen, alternatieve
financiering, inkomsten uit beleggingen, leningen... . Deze inkomsten worden
jaarlijks door de regering, in overleg met het Beheerscomité, verdeeld over de
sectoren.
Per sector staat een afzonderlijke Rijksdienst in voor het beheer.
Dit zijn de sociale parastatalen. Deze diensten beheren het geld van de sector en
verdelen het aan de uitbetalingsinstellingen.
Dat kunnen door de overheid erkende privé-instellingen zijn, bijvoorbeeld:
mutualiteiten, werkloosheidsdiensten van het ABVV, ACV of ACLVB, of
staatsinstellingen zoals de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen en de Hulpkas
voor ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Deze betalen op hun beurt de sociale uitkeringen uit aan de rechthebbenden:
zieken, werklozen, gepensioneerden, ouders met kinderen…
De combinatie van openbare instellingen en privé-uitbetalingsinstellingen is een
gevolg van het ontstaan van de sociale zekerheid.
In 1945 werd het huidig systeem opgestart en werd ervoor gekozen de bestaande
structuur te behouden.
De kinderbijslag bijvoorbeeld was een initiatief van de werkgevers (vooral gesteund
door de katholieke wereld) om tegemoet te komen aan de eis voor meer loon
tussen de twee wereldoorlogen. (Door kindergeld te geven aan kroostrijke gezinnen
zouden die minder geneigd zijn opslag te vragen die dan ook betaald zou moeten
worden aan arbeiders zonder kinderen.)

62

Sociale Zekerheid

Omdat de werkgevers het kinderbijslagsysteem zelf hebben ‘uitgevonden’ blijven
hun ‘compensatiekassen’ (in feite patronaal beheerde vzw’s) tot op vandaag de
uitbetalingsinstellingen voor de gezinsbijslagen.
De vakbonden, die het initiatief voor de werkloosheidsuitkering hadden genomen,
mochten deze verder blijven uitbetalen.

De zeven sociale parastalen
1. het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
2. de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
3. de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de gewestelijke
werkloosheidsbureau's
4. de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
5. het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
6. het Fonds van Arbeidsongevallen (FAO)
7. de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)

Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Verdeelt de gelden tussen de plaatselijke vrije erkende ziekenfondsen, die overkoepeld zijn door 5 landsbonden, en de plaatselijke afdelingen van de officiële Hulpkas
voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.
De Rijksdienst voor Pensioenen (RVP)
Berekent de pensioenrechten en voert de betalingen uit.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) en de gewestelijke
werkloosheidsbureau's
 stelt het recht op werkloosheidsvergoedingen vast;
 voor de uitbetaling doet zij een beroep op de uitbetalingskassen van de drie
erkende vakbonden: ABVV, ACV en ACLVB (voor de gesyndiceerden) of op de
plaatselijke kantoren van de officiële Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
(voor de niet gesyndiceerden).
De Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers (RKW)
Betaalt zelf een beperkt deel van de gezinsbijslagen uit, en stuurt het grootste deel
door naar de vrije erkende kinderbijslagfondsen, opgericht door de werkgevers (de
Compensatiekassen).
Het Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)
Zorgt voor de uitbetaling van de vergoedingen aan slachtoffers van erkende
beroepsziekten.
Het Fonds van Arbeidsongevallen (FAO)
Zorgt voor de uitbetaling van (in bijkomende orde) aanvullende vergoedingen aan
slachtoffers van arbeidsongevallen. De eigenlijke verzekering tegen
arbeidsongevallen gebeurt immers bij erkende privé vezekeringsmaatschappijen
die instaan voor de betaling van basisvergoedingen.
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De Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV)
Verricht een deel van de uitbetalingen van het jaarlijks vakantiegeld voor arbeiders,
en geeft een deel van de gelden door aan erkende privé vakantiefondsen (vzw’s,
opgericht en beheerd door de werkgevers).
Volgend schema geeft een overzicht van de instellingen van de sociale zekerheid
voor werknemers in de privésector:
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RSZ - Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

RIZIV

Rijksdienst
voor ZiekteInvaliditeitsverzekering

- Ziekenfondsen
- Hulpkas voor
ziekte- en
invaliditeitsverzekering

zieke

RKW

RVA

RVP

Rijkdienst voor
Kinderbijslagen
voor werknemers

Rijksdienst
voor Arbeidsvoorziening

Rijkdienst voor
Pensioenen

Compensatiekassen voor
kinderbijslagen

kind

FBZ

Fonds voor
Beroepsziekten

- Vakbonden
- Hulpkas voor
werkloosheidsuitkeringen

werkloze

FAO

Fonds voor
Arbeidsongevallen

Verzekeringmaatschappijen

slachtoffer

gepensioneer
de
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slachtoffer

RJV

Rijksdienst
voor Jaarlijkse
Vakantie

Vakantiekassen

werknemer
met vakantie

Het beheer van de sociale zekerheid
Paitair beheer
Vermits de sociale zekerheid gegroeid is als een compromis tussen soms
gelijklopende maar meestal tegengestelde belangen, worden de
vertegenwoordigers van die belangen betrokken bij de organisatie ervan.
Daarom wordt de sociale zekerheid in ons land paritair beheerd. Dit wil zeggen dat
de beheerscomités van de verschillende sectoren samengesteld zijn uit
afgevaardigden van de betrokken belangengroepen.
De beheersstructuur is de weerspiegeling van de financieringsstructuur: wie mee
betaalt heeft inspraak in de besteding van het geld.
In de praktijk betekent dat:
 in het werknemersstelsel: paritaire deelname van de vakbonden en de
werkgeversorganisaties;
 bij de zelfstandigen: ook de middenstands- en landbouworganisaties;
 in de ziekte- en invaliditeitsverzekering: ook de mutualiteiten, artsenorganisaties
en de farmaceutische industrie.
 de kinderbijslagfondsen worden uitsluitend door de werkgevers beheerd vermits
zij de enige financiers zijn.
Elk beheerscomité wordt voorgezeten door een niet-stemgerechtigde (hogere)
ambtenaar.
Het paritair beheer is wel beperkt tot het louter beheer van de eigen sector en tot
het geven van advies aan de regering over het budget, de wetgeving en reglementering. Wanneer iets ten gronde veranderd moet worden, dan speelt het parlement
maar vooral de regering de hoofdrol.
Het algemeen beleid, de wetgeving en de reglementering blijven immers een
bevoegdheid van het parlement en van de Ministers van Sociale Zaken en van
Arbeid en Tewerkstelling. Zij kunnen ten allen tijde via wetten en koninklijke besluiten ingrijpen. Daarvoor moeten zij het advies van een beheerscomité niet
volgen.
Het paritair beheer staat in feite onder voogdij van de federale overheid.
Op financieel vlak is de sociale zekerheid gedeeltelijk afhankelijk van de
rijksbegroting.
De regering beslist:
 hoeveel toelagen gegeven worden
 in welke sectoren eventueel bezuinigd moet worden en welke meer middelen
krijgen.
De sociale zekerheid werd in de jaren ‘80 lange tijd gebruikt om het overheidstekort
in te perken, ten laste van de sociaal verzekerden.
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Globaal beheer
In december 1995 werd een nieuw beheerscomité geïnstalleerd dat het globaal
beheer van de sociale zekerheid op zich moest nemen, zoals voorzien was in het
Globaal Plan.
Het globaal beheer is verbonden met de globale financiering. Op die manier worden
de ontvangen bijdragen niet meer aan de sector toegewezen waarvoor ze geïnd
worden, maar worden ze in één ‘pot’ ondergebracht, samen met de staatstoelage
en de alternatieve financiering.
Elk jaar wordt nagegaan welke de financiële noden zijn van elke sector. In functie
daarvan worden de inkomsten verdeeld. Het is dus niet meer mogelijk dat één tak
reserves opbouwt, terwijl een andere van de regen in de drup sukkelt.
Deze manier van verdelen gebeurt alleen voor de ’lopende verrichtingen’, dus voor
de inkomsten en de uitgaven van dat jaar.
Reserves uit het verleden blijven in de oorspronkelijke kas (bijv. de pensioenen).
In de praktijk waren er vroeger vooral verschuivingen van de gezinsbijslagen en de
werkloosheid naar de geneeskundige zorgen.
Alleen de tak van de jaarlijkse vakantie werd niet opgenomen in dit globaal beheer!
Dat is logisch: de werkgeversbijdrage van 6 % wordt immers niet voor alle
werknemers betaald, maar alleen voor arbeiders. Vakantiegeld hoort niet thuis in de
sociale zekerheid: het is geen vergoeding voor een risico maar de onrechtstreekse
uitbetaling van een deel van het loon.
Het beheerscomité van de RSZ heeft als belangrijkste taken:
 een jaarlijks verslag opstellen over de globale situatie van de SZ
 jaarlijks de opbrengst van de bijdragen verdelen
 de reserves beheren
 advies geven over plannen van de regering, wetsontwerpen en -voorstellen.
Het ABVV heeft kritiek op het globaal beheer omdat het systeem zoals het nu
werkt een vooruitziend beleid op lange termijn nagenoeg onmogelijk maakt.
Er wordt niet veel verder gekeken dan één jaar bij het toewijzen van de
middelen.
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De sociale administratie
De administratie van de sociale zekerheid staat niet bekend om haar
doorzichtigheid. De formaliteiten zijn vaak ingewikkeld en voor de rechthebbende
onbegrijpelijk.
De laatste jaren werd gepoogd om hierin verbetering te brengen en de
gerechtigden beter te informeren.
Inzake de bestuurlijke doorzichtigheid zijn een aantal wetten algemeen en dus ook
van toepassing op de sociale zekerheid (bijv. de uitdrukkelijke motivering van
bestuurshandelingen, de bescherming van het privé-leven, de openbaarheid van
bestuur, de opdracht van de federale ombudsmannen…).
Sinds 1 januari 1997 regelt het Handvest van de Sociaal Verzekerde een aantal
belangrijke principes in verband met de rechten en plichten van de bevolking in
haar relatie met de sociale zekerheidsinstellingen en die van de sociale bijstand.

Het Handvest van de Sociaal Verzekerde
Principes:
 Beslissingen hebben geen terugwerkende kracht (bijv. als de uitkering na de
herziening kleiner is dan daarvoor). Enkel wanneer de oorspronkelijk voordelige
beslissing bekomen werd door fraude of bedrog zullen de onrechtmatig
verkregen uitkeringen (plus de intresten)teruggevorderd worden.
 In de eerste plaats is de sociale zekerheidsinstelling verplicht om iedereen zo
duidelijk mogelijk te informeren over zijn/haar rechten. Daarbij is de instelling
verplicht om uit eigen beweging initiatieven te nemen. Als blijkt dat iemand recht
heeft op een bepaalde uitkering is de instelling verplicht om ze uit te betalen.
 Bij de aanvraag voor een uitkering moet de instelling binnen een zo kort
mogelijke termijn antwoord geven. Binnen een tijdsbestek van vier maanden
moet ze een beslissing meedelen en vier maanden later moet ze de uitkering
uitbetalen. Bij vertraging moet zij intresten betalen aan de uitkeringsgerechtigde.
 Bij elke beslissing moet de instelling de mogelijkheden om in beroep te gaan, de
redenen van de beslissing, de referenties van het dossier, enz. aan de sociaal
verzekerde meedelen.
 Als er een onjuiste beslissing werd genomen, zal men bij de vaststelling hiervan
een nieuwe beslissing nemen. Als die negatief uitvalt voor de sociaal verzekerde
en als de beroepstermijn verstreken is, heeft de nieuwe n) terugbetaald moeten
worden.
 De beroepstermijn voor een rechtbank is minstens drie maanden.
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De kruispuntbank
In 1991 werd een informaticanetwerk opgezet voor de elektronische bewaring en
verwerking van sociale gegevens van de hele bevolking. Zo kan de sociale
administratie vlugger werken.
Bij de oprichting van de Kruispuntbank werden regels vastgelegd over de mate
waarin gegevens aan derden kunnen meegedeeld worden (bescherming van de
privacy).

Sociale documenten
In het kader van de vereenvoudiging en de digitalisering van de sociale zekerheid
trof de regering maatregelen om de administratieve verplichtingen van de
werkgevers en de werknemers efficiënter te maken en te verlichten:
 zo werd de bijdragebon afgeschaft (=document dat vroeger de werknemer moest
toelaten te bewijzen dat er voor hem bijdragen betaald waren, bijv. t.o.v. het
ziekenfonds) en vervangen door de SIS-kaart (sociaal identificatiesysteem): een
magneetkaart voor de identificatie van de sociaal verzekerde bij de sociale
zekerheidsinstellingen en de werkgevers;
 DIMONA: via een eenvoudig elektronisch bericht moet een werkgever het begin
en einde van elke tewerkstelling meedelen aan de RSZ;
 de digitale multifunctionele aangifte (DMFA) door de werkgever, geldig voor alle
sectoren van de sociale zekerheid. Ze veronderstelt de harmonisering van een
reeks basisgegevens (zoals de begrippen ‘arbeidsdag’, ‘loon’…);
 CIMIRe beheert de databank met de gegevens over de hele loopbaan van elke
loontrekkende in België (de “individuele rekening”). Dat is de basis van je
toekomstig pensioen (elk jaar krijg je daarvan een uittreksel toegestuurd). Je kan
je eigen loopbaangegevens ook online raadplegen.

Sociale inspectie
De Sociale Inspectie van de Federale Overheidsdienst Sociale zekerheid en de
inspecties van de parastatalen zien toe op de naleving van de wetgeving. Zij
kunnen onderzoek doen bij werkgevers, werknemers en instellingen van de sociale
zekerheid.
Op de meeste inbreuken op de sociale wetgeving staan correctionele straffen
(uitgesproken dus door een correctionele rechtbank en niet door een
arbeidsrechtbank).
Administratieve geldboetes zijn ook mogelijk. Daartegen kan een werkgever wel
beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.
De sociale inspectie is een tijd geleden hervormd om de verschillende
inspectiediensten beter te laten samenwerken.
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Betwistingen en geschillen
Bij de bespreking van het Handvest van de Sociaal Verzekerde zagen we dat elke
beslissing inzake sociale zekerheid door de overheid gemotiveerd moet worden en
dat zij ook moet meedelen binnen welke termijn er tegen een beslissing kan
ingegaan worden.
De eerste stap is uiteraard altijd eerst contact opnemen met de betrokken dienst.
Maar als de stappen bij de bestuurlijke overheden geen bevredigend resultaat
opleveren kan er geprobeerd worden om via gerechtelijke weg gelijk te halen.
Voor een geschil over sociale zekerheid is de arbeidsrechtbank van het
gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats bevoegd.
Als deze weg ingeslagen wordt is het nodig om contact op te nemen met de Dienst
Sociaal Recht van het ABVV-gewest. Dat gebeurt best via de vakcentrale.

De sectorale fondsen voor bestaanszekerheid (FBZ)
Bij de organisatie van de sociale zekerheid moeten we zeker ook de fondsen voor
bestaanszekerheid vermelden.
Die fondsen zijn opgericht door de Paritaire Comités in de meeste sectoren en
bieden bijkomende sociale voordelen aan de werknemers van de betrokken sector.
De syndicale premie is hiervan het best gekend.
Maar het kunnen ook bijkomende uitkeringen zijn bij werkloosheid, brugpensioen,
ziekte, invaliditeit,… en in sommige sectoren ook bij pensionering en het verzorgen
van vakopleidingen.
Ook het ‘vriesgeld’ in de bouwsector wordt door een Fonds voor Bestaanszekerheid
uitbetaald.
De fondsen worden uitsluitend gefinancierd door de werkgevers. De inning van de
bijdragen gebeurt via de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.
Omdat deze fondsen meestal in het leven geroepen zijn in het kader van een cao
worden ze ook door de vakbonden beheerd samen met de werkgeversorganisaties.
De fondsen voor bestaanszekerheid zorgen voor een sectorale aanvulling bij
de wettelijke sociale zekerheid.
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Websites van de belangrijkste sociale
zekerheidsinstellingen
Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid
(FOD SZ)
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
(RSZ)
Rijksinstituut voor Ziekte- en
Invaliditeitsverzekering (RIZIV)
Rijksdienst voor Pensioenen
(RVP)

http://www.socialsecurity.fgov.be

Rijksdienst voor
Arbeidsvoorziening (RVA)
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor
Werknemers (RKW)
Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)

http://www.rva.be

Fonds voor Arbeidsongevallen
(FAO)

www.fao.fgov.be

Rijksdienst voor Jaarlijkse vakantie
(RJV)
Dienst voor Overzeese Sociale
Zekerheid (DOSZ)
CIMIRe
(individueel loopbaanoverzicht)
Kruispuntbank van de Sociale
Zekerheid
Pensioendienst voor de
Overheidssector (PDOS)
Rijksinstituut voor de Sociale
Zekerheid van Zelfstandigen
(RSVZ)

http://rjv.fgov.be

http://rsz.fgov.be
http://riziv.fgov.be
http://www.onprvp.fgov.be

http://www.rkw.be
www.fmp-fbz.fgov.be

http://www.dosz.-ossom.fgov.be
http://cimire.fgov.be
http://www.ksz.fgov.be
http://www.pdos.be
http://www.rsvz.be
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De sociale zekerheid van de
ambtenaren in openbare
diensten
In dit deel:





De ambtenaren van de federale overheid, de gewesten en de
gemeenschappen
De ambtenaren van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten
Werkloosheid
Pensioenen

De werkgever van een ambtenaar is de federale overheid, een gewest of een
ondergeschikt bestuur (provincie, gemeente, instelling van openbaar nut ... ).
De regeling voor het overheidspersoneel is ingewikkeld vanwege de talrijke
verschillende statuten in de openbare sector.
Anders dan in het stelsel voor werknemers of zelfstandigen wordt er bij de
ambtenaren niet met bijdragen gewerkt. De tewerkstellende overheid neemt de
sociale zekerheidskosten voor rekening van het eigen budget.
Zo krijgen de ambtenaren bijvoorbeeld hun kinderbijslag samen met hun wedde
uitbetaald en niet via een kinderbijslagfonds.

De ambtenaren van de federale
overheid, de gewesten en de
gemeenschappen
De vastbenoemde statutaire ambtenaren betalen slechts twee bijdragen, met
hetzelfde percentage als de werknemers in de privésector, nl. voor
gezondheidszorgen en het overlevingspensioen:
 voor gezondheidszorgen wordt 3,55 % afgehouden. De werkgever past hier nog
3,80 % bij en stort de bijdragen aan het RIZIV. Deze bijdrage komt dus terecht in
het algemeen stelsel voor de werknemers. De uitbetaling van de uitkeringen
gebeurt door het ziekenfonds of de Hulpkas, net zoals bij de werknemers;
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 het overlevingspensioen wordt enkel door een ambtenarenbijdrage gefinancierd.
Daarvoor wordt 7,50 % ingehouden en gestort aan het Fonds voor Overlevingspensioenen (FOP);
 voor het rustpensioen worden geen bijdragen betaald omdat dit volledig
gefinancierd wordt door de staat. Het rustpensioen moet dus beschouwd worden
als uitgestelde wedde;
 voor de andere takken van de sociale zekerheid worden geen bijdragen betaald.
Voor de niet vastbenoemde ambtenaren of voor wie op contractuele basis
werkt, betalen het openbaar bestuur (=de werkgever) en de contractuele ambtenaar
dezelfde bijdragen als voor loontrekkenden in de privé-sector.

De ambtenaren van de plaatselijke en
provinciale overheidsdiensten
Hiervoor is de Rijksdienst voor de Sociale Zekerheid voor Plaatselijke en
Provinciale Overheden (RSZPPO) bevoegd. Deze dienst int de volgende bijdragen:
werkgever

werknemer

geneeskundige verzorging en
invaliditeitsuitkeringen

3,80 %

3,55%

gezinsbijslagen

5,25 %

-

beroepsziekten

0,17 %

-

pensioenen

20,00 %

7,50 %

Alle overheden moeten de extra bijdragen, zoals de loonmatigingsbijdrage, betalen.
Voor de ambtenaren komen die echter wel ten goede aan de tewerkstellende
overheid zelf. (Deze regel geldt niet voor die personeelsleden wiens loon
rechtstreeks ten laste van de rijksbegroting valt).
De ambtenaren betalen – net zoals de werknemers in de privésector - de bijdragen
die werden ingevoerd om het stelsel van de sociale zekerheid bijkomend te
financieren: bijv. de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid en de bijzondere
bijdrage op het dubbel vakantiegeld.
In tal van openbare besturen en overheidsbedrijven bestaan nog afzonderlijke
regelingen! Zo beschouwt de RSZ de NMBS als werkgever van het spoorwegpersoneel en moet de NMBS alle verplichtingen zoals een werkgever uit de privésector naleven.
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Werkloosheid
Een ambtenaar is niet verzekerd tegen werkloosheid, een statutair ambtenaar heeft
in principe immers werkzekerheid. Maar ook dat evolueerde: denk maar aan de
nieuwe evaluatieprocedures, beheersautonomie bij bepaalde openbare instellingen
zoals de VRT, enz..
Voor het personeel dat zonder werk valt moest dus een oplossing gevonden
worden. Opdat ze bij de RVA terecht zouden kunnen, worden meestal in één keer
alle bijdragen betaald aan de RSZ.

Pensioenen
Ook het verschil bij de berekening van de pensioenen is bekend. Enkel de wedde
van de laatste vijf loopbaanjaren voor wie 50 jaar is op 1/1/2012, of tien
loopbaanjaren voor wie geen 50 jaar is op 1/1/2012, wordt in aanmerking genomen
en hiervan krijgt de ambtenaar 75 % als pensioen.
De pensioenen van de ambtenaren blijven ook gebonden aan de wedde-evolutie
van de nog werkende ambtenaren door een systeem van welvaartsvastheid: de
perequatie. Wanneer de wedden in de openbare dienst verhogen, krijgen ook de
pensioenen die verhoging. Het pensioen van de ambtenaar wordt immers
beschouwd als een uitgestelde wedde.
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De sociale zekerheid van de
zelfstandigen
In dit deel:
 De bijdragen van de zelfstandigen
 De ABVV visie over gelijke rechten en gelijke plichten voor zelfstandigen

Een zelfstandige is zijn eigen werkgever en moet dus de volledige sociale
zekerheidsbijdrage betalen. Zelfstandigen betalen echter minder bijdragen
dan de werknemers en hebben daardoor minder rechten.
Elke zelfstandige moet aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor
zelfstandigen, dat hij vrij mag kiezen.
De zelfstandige kan ook aansluiten bij een overheidsdienst, nl. de Nationale
Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.
De zelfstandige betaalt zijn bijdragen aan deze sociale verzekeringskassen of aan
de Nationale Hulpkas.

De bijdragen van de zelfstandigen
Een zelfstandige betaalt enkel een bijdrage voor:
 ziekte- en invaliditeitsverzekering
 gezinsbijslagen
 pensioen
De regeling voor zelfstandigen voorziet niets in geval van:





werkloosheid
arbeidsongeval
beroepsziekte
jaarlijkse vakantie

De (verplichte) sociale zekerheidsbijdragen van de zelfstandigen worden berekend
op hun bedrijfsinkomsten van drie jaar terug = het refertejaar. De aangifte aan de
belastingen dient als basis voor de berekening van de bijdragen.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandigen met een zelfstandig
hoofdberoep en een zelfstandig bijberoep.
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De bijdrage wordt op jaarbasis berekend maar moet om de drie maanden gestort
worden aan het gekozen sociaal verzekeringsfonds.
Voor een zelfstandige die zijn voornaamste broodwinning haalt uit zijn zelfstandige
activiteit (dus zelfstandig hoofdberoep) worden de bijdragen berekend als volgt:
men neemt het bedrijfsinkomen van drie jaar geleden, bijv. dat van 2009, om de
verschuldigde bijdragen voor 2012 te berekenen. De inkomsten van 2009 worden
wel eerst ‘geherwaardeerd’, d.w.z. geïndexeerd, om de inflatie te neutraliseren.
Vervolgens wordt deze schaal toegepast:

schijf van het beroepsinkomen

bijdragen (%)

(geherwaardeerd 2012)
tot € 55.405,04

22,00 %

van € 55.405,04 tot € 81.649,49

14,16 %

meer dan € 81.649,49

nihil

De bijdragen worden steeds berekend op een verondersteld minimum van
bedrijfsinkomsten. Dat betekent dat voor een minimumbijdrage van € 657,57 en
een maximumbijdrage van € 3539,29 betaald moet worden.
Vermelden we ook dat de zelfstandigen in bijberoep, dat zijn zelfstandigen die
daarnaast minstens halftijds loontrekkend zijn, geen enkele bijdrage betalen tot een
inkomen (uit hun zelfstandig bijberoep) van € 1263,48 per jaar.
Voor beginnende zelfstandigen bestaat een regeling met voorlopige bijdragen die
na drie jaar bijgepast moeten worden. De bijdragen worden steeds berekend op de
minimumbijdrage per kwartaal. Het voordeel voor de startende zelfstandige is dat
hij in het begin geen al te zware kosten moet dragen, maar anderzijds kan de
terugslag enkele jaren later wel hard aankomen.
De zelfstandigen betalen ook nog een toeslag voor de administratiekosten van hun
sociaal verzekeringsfonds.
De sociale verzekeringsfondsen storten het gedeelte van de bijdragen, dat bestemd
is voor geneeskundige zorgen en ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, door aan het
RIZIV. Het resterende deel van de bijdragen wordt doorgestort naar het
Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering van Zelfstandigen, dat zorgt voor de
uitbetaling van pensioenen en gezinsbijslagen.
De bijdragen van de zelfstandigen zijn degressief, terwijl de bijdragen van de
werknemers proportioneel zijn en sinds de bijdragevermindering voor de lage
lonen (vanaf 1999) zelfs lichtjes progressief.
Kortom, een zelfstandige betaalt in verhouding minder SZ-bijdragen naarmate
hij meer verdient. Omgekeerde solidariteit dus!
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Niet alleen betalen de zelfstandigen betalen minder SZ-bijdragen dan werknemers,
de overheid subsidieert hun stelsel ook rijkelijk. De tegemoetkoming van de
overheid (staatstoelage + alternatieve financiering) bedraagt:
 ongeveer 33,78 % van de uitgaven van de SZ van de loontrekkenden
( 16 % staatsubsidies en  17 % alternatieve financiering);
 ongeveer 43,06 % van de uitgaven van de SZ van de zelfstandigen
( 28 % staatsubsidies en  15 % alternatieve financiering).

In veel gevallen betalen de werknemers mee voor de zelfstandigenregeling!
Enkele voorbeelden:
 in 'gemengde' gezinnen - een werknemer en een zelfstandige - betaalt de
werknemersregeling de kinderbijslag, de geneeskundige verzorging van de
kinderen en het overlevingspensioen van de zelfstandige weduwe of weduwnaar;
 kinderen die niet in verband kunnen gebracht worden met een 'rechtgevende'
krijgen de gewaarborgde kinderbijslag die volledig gedragen wordt door de
werknemersregeling;
 de financiering van de uitkering voor werkloze schoolverlaters is volledig ten laste
van de sociale zekerheid van de werknemers. Tussen die jongeren zitten
natuurlijk een aantal kinderen van zelfstandigen.

Als gevolg van hun lagere bijdragen liggen de uitkeringen bij de zelfstandigen
een stuk lager dan bij de werknemers.

Sinds 2004 werden de ongelijkheden tussen de zelfstandigen en de werknemers
geleidelijk weggewerkt door:
 de minimumpensioenen van de zelfstandigen op te trekken;
 de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen te verbeteren;
 de zogenaamde ‘kleine risico’s’ in de wettelijke verzekering gezondheidszorgen
op te nemen.
De kostprijs van de kleine risico’s wordt volledig door de zelfstandigen zelf
gedragen , door een verhoging van hun bijdrage (met uitzondering van de starters
en de zelfstandigen met de laagste pensioenen).
De kostprijs van de andere verbeteringen wordt betaald door de overheid.
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De ABVV visie over gelijke rechten en
gelijke plichten voor zelfstandigen
Het ABVV betwist niet dat kleine zelfstandigen het vaak moeilijk hebben, het
is daar niet onverschillig voor. Maar op sociaal vlak is die situatie het gevolg
van keuzes die de middenstandsorganisaties zelf gemaakt hebben in het
verleden: een minimale sociale zekerheid, aangevuld met privé-verzekeringen
voor diegenen die dat willen en kunnen betalen.
Omdat het ABVV sociale vooruitgang voor iedereen wil, heeft het geen
bezwaar tegen een zelfde toegang voor zelfstandigen tot de gezondheidszorg
en de kinderbijslag, maar tegenover gelijke rechten moeten gelijke plichten
op het vlak van de bijdragen staan.
Veel zelfstandigen met een goed inkomen kiezen trouwens voor een
éénpersoonsvennootschap om de sociale systemen te omzeilen. Zo ligt de last dan
vooral op de schouders van de kleine zelfstandige.
Het ABVV wil ook dat het verschijnsel van de schijnzelfstandigen wordt
aangepakt: dat zijn mensen die door bedrijven aangeworven worden, maar niet het
statuut van werknemer krijgen waarop ze eigenlijk aanspraak kunnen maken, op
grond van het “ondergeschikt” verband waarin ze werken …
Ten slotte is er nog het probleem van de belastingontwijking (en -ontduiking) dat
het debat bemoeilijkt. Het is waar dat er kleine zelfstandigen zijn die met moeite
rondkomen, hoe hard ze ook werken. Maar er zijn er ook die zich voor kleine
zelfstandigen laten doorgaan en die van alle sociale voordelen genieten (bijv.
studiebeurzen) door het feit dat ze een belangrijk deel van hun inkomen niet aan de
belastingen aangeven.
De belastingontwijking en -ontduiking bij sommige zelfstandigen leidt er ook toe dat
zij minder sociale bijdragen betalen, vermits die op het aangegeven inkomen
berekend worden.
Het ABVV is er niet tegen dat zelfstandigen dezelfde rechten krijgen als
werknemers, maar het wil geen nivellering naar beneden toe, noch een
eenzijdige solidariteit. Tegenover gelijke rechten moeten gelijke bijdragen
staan en een proportionele overheidstoelage.
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De uitkeringen
in de sociale zekerheid en
in de sociale bijstand
In dit deel:









De algemene regels
De zorgverzekering
De maximumfactuur voor gezondheidszorgen
Pensioenpijlers
Het Zilverfonds
Het brugpensioen
De sociale bijstandsuitkeringen
Sociale zekerheid in het buitenland

De algemene regels
De sociale zekerheidswetgeving is ingewikkeld. Om precies te weten hoe de vork
aan de steel zit moeten veel gespecialiseerde diensten geraadpleegd worden (de
werkloosheidsdiensten en diensten sociaal recht van het ABVV, mutualiteit,
Rijksdienst voor Pensioenen, OCMW…).
Toegang tot de websites verkrijg je gemakkelijk via de portaalsite van de sociale
zekerheid: www.socialsecurity.be.
We kunnen hier enkel de algemene regels geven.
De sociale uitkeringen worden geïndexeerd één maand nadat de spilindex
overschreden werd. Die info staat telkens in De Nieuwe Werker en is ook te vinden
op de website van het ABVV (www.abvv.be).
Sommige uitkeringen worden uitbetaald als een vast bedrag en zijn dus
‘forfaitair’, andere worden uitgedrukt in een percentage van een basisloon
 aanvullende inkomens zijn in principe forfaitair = principe van de kostendekking.
Bijv.: kinderbijslag, geboortepremie, terugbetaling van geneeskundige zorgen.
 vervangingsinkomens zijn een percentage van het vroeger loon =
verzekeringsprincipe.
Bijv.: werkloosheidsuitkeringen (met uitzondering van de langdurig werklozen in
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de zogenaamde forfaitaire periode), ziekte- en invaliditeitsuitkering, pensioen.
De percentages verschillen van sector tot sector, maar vervangen nooit voor 100 %
het vroeger loon. Het loon waarop de uitkeringen berekend worden is immers
geplafonneerd.
Deze bedragen worden uitgedrukt in een bedrag per dag.
Voor het bedrag per maand moet je omrekenen naar het aantal werkdagen in de
betreffende maand. Dat kan dus zijn: vermenigvuldigen met 24, 25, 26 of 27.
Er wordt gerekend met de zesdagenweek.

Plafonds en minima
In de praktijk worden de vervangingsinkomens berekend als een percentage van
een geplafonneerd loon.

Sociale uitkeringen worden geïndexeerd en zijn (in theorie)
welvaartsvast
Zoals de lonen worden ook de uitkeringen - via indexering - regelmatig aangepast
aan de veranderde consumptieprijzen. Dat gebeurt in de maand nadat de spilindex
voor de openbare diensten is overschreden. De laatste indexering gebeurde op 1
december 2012.
Het indexcijfer dat gebruikt wordt is de gezondheidsindex (d.w.z. zonder rekening te
houden met de prijzen van benzine, diesel, alcohol en tabak).
Naast de indexaanpassing stijgen de lonen ook regelmatig als gevolg van collectieve arbeidsovereenkomsten.
Met welvaartsvastheid wordt bedoeld dat ook de uitkeringen regelmatig aangepast
worden aan de evolutie van de lonen én van het algemeen welvaartspeil. Dat is
vooral voor de pensioenen van belang.

Het recht op sociale uitkeringen is een individueel recht
Dit betekent dat het recht op zich in principe niet afhankelijk mag zijn van de
gezinstoestand van de betrokkene. Voor de berekening van het bedrag van de
uitkeringen wordt er wel rekening mee gehouden, via de zgn. gezinsmodulering.
In de regel wordt er een onderscheid gemaakt tussen drie categorieën:
 gezinshoofden
 samenwonenden
 alleenstaanden.
We moeten echter wel voorzichtig zijn met die termen: naargelang van de sector
kunnen ze een verschillende betekenis hebben. Soms worden ook andere termen
gebruikt: inwonende, persoon ten laste, rechthebbende…
Deze begrippen stemmen ook niet altijd overeen met het taalgebruik van elke dag.
De sociale zekerheid heeft zo een eigen jargon ontwikkeld.
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Er mag geen onderscheid gemaakt worden in behandeling zijn tussen mannen en
vrouwen (dat besliste de EU).
Ideaal zou zijn dat er helemaal geen rekening gehouden wordt met de
gezinstoestand voor de berekening van de uitkeringen. Voor de berekening van de
bijdragen wordt dat overigens ook niet gedaan. Dat de rijkere gezinnen hierdoor
bevoordeeld zouden worden is een juiste opmerking. Maar dit kan rechtgezet
worden door een rechtvaardig en aangepast belastingsysteem.

Het recht op uitkeringen is in principe onbeperkt in de tijd
Je krijgt een uitkering zolang je ziek bent en je ontvangt een pensioen zolang je
leeft.
Dit principe wordt echter met de voeten getreden in de
werkloosheidsreglementering: langdurig werklozen riskeren na een zekere tijd
uitsluiting als de partner met wie ze samenwonen meer verdient dan een bepaald
bedrag per jaar. Die regeling wordt sinds 1 juli 2004 geleidelijk vervangen (per
leeftijdscategorie) door een controle op het actief zoeken naar werk.
(De liberale regeringspartners (2012) en de NV-A willen de werkloosheidsuitkeringen liefst beperken in de tijd).

Sociale zekerheidsuitkeringen kunnen niet onbeperkt gecumuleerd worden
Opnieuw verschilt de regeling van sector tot sector, maar als algemeen principe
geldt:een vervangingsinkomen en een aanvullende uitkering kunnen gecumuleerd
worden.
Voorbeeld: een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid en terugbetaling van
geneesmiddelen, een werkloosheidsuitkering en kinderbijslag.
Maar een cumul van twee vervangingsinkomens is in principe niet mogelijk, of
beperkt.
Voorbeeld: je kan niet tegelijk een ziekte-uitkering en een werkloosheidsuitkering
krijgen; het samenvoegen van een overlevingspensioen en een rustpensioen is
beperkt tot een bepaald bedrag.
Als algemene regel geldt ook dat je eerst al je rechten op een vervangingsinkomen
moet uitputten, alvorens je een beroep kan doen op een bijstandsuitkering van het
OCMW.

De zorgverzekering
Op 1 januari 2002 trad de Vlaamse zorgverzekering in werking. Ze regelt een
(forfaitaire) tussenkomst in de niet-medische verzorgingskosten van hulpbehoevende zieken en invaliden. Ze voorziet ook een financiële tegemoetkoming
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voor wie mantelzorg verleent (dit is de zorg door verwanten, vrienden of buren,
kinderen die hun ouders verzorgen…).
Voor de financiering van de zorgverzekering betaalt iedereen die in Vlaanderen
woont en ouder is dan 25 jaar een verplichte bijdrage.
Brusselaars of niet-Vlamingen die in Vlaanderen werken kunnen vrijwillig
aansluiten.
De Vlaamse regering heeft de zorgverzekering grotendeels uitbesteed aan de
ziekenfondsen maar ook aan een aantal private verzekeraars. Daarnaast heeft de
Vlaamse regering een Zorgfonds opgericht dat de zorgverzekering subsidieert.

De maximumfactuur voor
gezondheidszorgen
De maximumfactuur in de gezondheidszorg (MAF) geeft de waarborg dat elk gezin
per jaar niet meer dan een bepaald bedrag aan gezondheidskosten moet uitgeven.
De hoogte van dat plafond hangt af van het gezinsinkomen. Daartoe werden een
aantal categorieën bepaald. Naargelang het gezinsinkomen ligt het remgeldplafond
tussen 450 euro en 1800 euro per jaar.
Het ziekenfonds zorgt ervoor dat de gezondheidskosten worden bijgehouden,
bepaalt het plafond en doet de terugbetalingen.
Aan de MAF, die sinds 2002 bestaat, wordt nog altijd gesleuteld. Zo breiden de
persoonlijke kosten, die meetellen om het plafondbedrag te bereiken, systematisch
uit.

Pensioenpijlers
Tot 1924 bestond er in België geen wettelijk pensioen. De decennia daarna is deze
sociale vooruitgang een vanzelfsprekendheid geworden.
Maar bovenop dat wettelijk systeem zijn er twee aanvullende pensioensystemen
gekomen, de sectorale fondsen en het pensioensparen, zodat we nu over
drie pensioenpijlers spreken:
 de eerste pijler( het wettelijk stelsel),
 de tweede pijler (de sectorale fondsen),
 de derde pijler (het pensioensparen).

De eerste pijler: Het wettelijk pensioen is verplicht
Iedereen die werkt moet bijdragen betalen. Die garanderen een basispensioen,
desnoods via het gewaarborgd inkomen voor bejaarden als er tijdens de loopbaan
niet voldoende bijdragen betaald zijn.

82

Sociale Zekerheid

Het stelsel is gebaseerd op herverdeling (repartitie) en solidariteit tussen jongeren
en ouderen, actieven en niet-actieven.
Sinds 1924 is dit systeem verplicht voor alle arbeiders, sinds 1925 voor alle
bedienden en sinds 1957 voor de zelfstandigen.

Tweede pijler: De tweede pijler zorgt voor een aanvulling op
het wettelijk pensioen
Het is de werkgever die beslist of hij een aanvullend pensioenplan opzet voor zijn
werknemers. Het gaat dan om groepsverzekeringen en per sector of per bedrijf
opgebouwde pensioenfondsen: de sectorpensioenen.
Het systeem is gebouwd op kapitalisatie: wat men later krijgt is afhankelijk van wat
men eerder als bijdragen heeft betaald. Het aldus gespaarde bedrag kan
opgenomen worden als kapitaal (in een keer) of in de vorm van een rente. Over de
voorwaarden moet met de vakbonden onderhandeld worden en de regeling moet
neergeschreven worden in een cao.
De Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP, ingegaan op 1 januari 2003) heeft
basisregels vastgelegd die bij zo'n cao moeten nageleefd worden: geen
discriminatie mannen-vrouwen, arbeiders-bedienden… , vrijheid van aansluiting,
overdraagbaarheid van de rechten bij veranderen van werkgever enz.
Zowel voor werkgever als voor werknemer gelden fiscale voordelen.

Derde pijler: de derde pijler is het individueel
pensioensparen op vrijwillige basis
Iedereen kan een appeltje voor de dorst opzijleggen bij een zelf gekozen financiële
instelling en wordt daarvoor door de overheid aangemoedigd met een
(gedeeltelijke) fiscale aftrekbaarheid van de jaarlijkse premie.
De derde pijler is gebouwd op kapitalisatie: ieder voor zich dus.
Het ABVV vindt dat het individueel pensioensparen niet verder aangemoedigd moet
worden omdat dit de privatisering van de SZ in de hand werkt en de verschillen
tussen de gepensioneerden nog vergroot.

Het Zilverfonds
Het Zilverfonds is geen aparte pensioenpijler, wel een poging om de eerste
pijler (de wettelijke pensioenen) financieel overeind te houden.
De overheid legt sinds 2001 een reserve aan om de kosten van de vergrijzing te
betalen en om het wettelijk pensioenstelsel bij te springen als het aantal
gepensioneerden fors zal toenemen (reeds vanaf 2010) en dus steeds minder
mensen zullen werken en bijdragen zullen betalen aan de wettelijke pensioenkas.

Sociale Zekerheid

83

Een wet legt vast hoeveel er jaarlijks in het Zilverfonds gestort moet worden,
afhankelijk van de begrotingsoverschotten van de overheid en van de economische
groei.
Het Zilverfonds is in feite een virtuele spaarpot, belegd in overheidsobligaties:
zolang er een begrotingstekort is kan het fonds niet aandikken.

Het brugpensioen
Het brugpensioen - dat nu officieel ‘het stelsel van werkloosheid met
bedrijfstoeslag’ heet - is een sociale begeleidingsmaatregel bij ontslag van oudere
werknemers.
Een bruggepensioneerde heeft een voordeliger statuut dan een gewone werkloze.
De ontslagen werknemer die een bepaalde leeftijd bereikt heeft (voorzien in een
cao) van de sector of de onderneming, krijgt als uitkering:
 een werkloosheidsuitkering van de RVA (die 60% blijft van het laatst verdiende geplafonneerd- brutoloon);
 een aanvullende vergoeding, ten laste van de werkgever of van een sectoraal
fonds voor bestaanszekerheid (eventueel van een ondernemingsfonds), die
minstens de helft bedraagt van het verschil tussen de werkloosheidsuitkering en
het laatst verdiende nettoloon.

De sociale bijstandsuitkeringen
De meeste mensen kunnen bij verlies van hun inkomen terecht in één van de drie
grote stelsels van de Belgische sociale zekerheid. Toch zijn er nog mensen die
door de mazen van het net vallen. Voor hen is er het vangnet van de sociale
bijstand.
Dit systeem noemen we de residuaire stelsels. Letterlijk betekent dat: ‘voor wie
overblijft’, voor mensen dus die nergens anders verzekerd zijn.
Typisch aan deze regelingen is dat er geen bewijs moet geleverd worden van
vroegere arbeidsprestaties, noch dat er bijdragen betaald moeten zijn, maar wel dat
er een onderzoek naar de bestaansmiddelen gebeurt vóór de uitkering wordt
toegekend. Daarom heten ze ook bijstandsuitkeringen.
Sinds 1 oktober 2002 is de ‘Wet op de maatschappelijke integratie’ van toepassing
die de sociale bijstandsuitkeringen regelt en het begrip ‘leefloon’ invoerde (ter
vervanging van het vroegere ‘bestaansminimum’).
Er bestaan vier sociale bijstandsuitkeringen:
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1. het leefloon
2. de tegemoetkomingen aan mindervaliden
3. het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
4. de gewaarborgde gezinsbijslag.

1. Het leefloon
Het leefloon verzekert een inkomen aan die personen die niet over voldoende
bestaansmiddelen beschikken en niet in de mogelijkheid zijn een voldoende
inkomen te verwerven.
Het wordt door het OCMW van de gemeente uitbetaald, maar voor de helft
gefinancierd door de federale overheid (de andere helft door de gemeente).
De OCMW’s verlenen nog andere vormen van bijstand (maaltijden, huishoudelijke
hulp, …).
Die maatschappelijke dienstverlening kan zowel materiële als morele hulp zijn en
zowel in natura als in geld worden verstrekt. Dit is op gemeentelijk niveau geregeld
en kan dus sterk verschillen van gemeente tot gemeente.
De wet op de maatschappelijke integratie voorziet wel een aantal diensten die alle
OCMW’s verplicht moeten aanbieden.

2. De tegemoetkomingen aan mindervaliden
Ze hebben een dubbel doel: de mindervalide een minimumuitkering garanderen én
een deel van de bijkomende kosten vergoeden die het gevolg zijn van de handicap.
Daarom zijn er drie soorten uitkeringen :
 een inkomensvervangende uitkering voor de mindervalide die door zijn toestand
geen voldoende inkomen kan verdienen op de arbeidsmarkt;
 een integratietegemoetkoming om de zelfredzaamheid van de gehandicapte te
verhogen;
 een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarde mindervaliden, om aan de
verminderde zelfredzaamheid van 65-plussers te verhelpen.
De betaling gebeurt door de Federale overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid en
door het Vlaams Gewest.

3. Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
Dit verzekert een minimuminkomen aan elke gepensioneerde (ouder dan 65 jaar)
die door een onvolledige loopbaan of een laag loon niet voldoende bijdragen heeft
kunnen betalen voor een toereikend pensioen.
De uitbetaling gebeurt door de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP).
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4. De gewaarborgde gezinsbijslag
Kent een gezinsbijslag toe voor kinderen die geen rechten hebben in één van de
verplichte regelingen (bijv. de werknemers) en van wie de personen die dat kind
opvoeden een inkomen hebben onder een bepaalde grens.
De uitbetaling gebeurt door de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
(RKW).

Sociale zekerheid in het buitenland
Indien je in het buitenland werkt is de vraag welke sociale wetgeving op jou van
toepassing is. Wat gebeurt er als je ziek wordt? Zal je later recht hebben op een
pensioen? Krijg je een uitkering als je werkloos wordt?
De algemene regel is dat je niet meer onder de bescherming van de Belgische
sociale zekerheid valt als je niet in België werkt.
In principe ben je dus onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar je
werkt, zelfs als de hoofdzetel van je werkgever in België gevestigd is.
Maar er bestaan tal van uitzonderingen op dat principe, als gevolg van regelingen
in de EU en van bilaterale overeenkomsten die België met een reeks landen heeft
afgesloten.
Je blijft ook onderworpen aan de Belgische sociale zekerheid als je tijdelijk of voor
een bepaalde opdracht naar het buitenland wordt gedetacheerd.
Voor informatie hierover kan je terecht in je gewestelijke ABVV-afdeling (Dienst
Grensarbeid of Dienst Sociaal Recht).
Indien je buiten de EU werkt kan je ook terecht bij de Dienst voor Overzeese
Sociale Zekerheid (DOSZ).
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Het ABVV wil een sterke,
solidaire en federale sociale
zekerheid
In dit deel:
 Het ABVV wil een meer rechtvaardige financiering…
 …en welvaartsvaste uitkeringen

Het ABVV wil een meer rechtvaardige
financiering…
Het ABVV heeft altijd in de frontlijn gestaan in het debat over de sociale zekerheid.
Vanaf het einde van de jaren ’90 is de invoering van een rechtvaardige en
doeltreffende alternatieve financiering prioritair voor het ABVV. Vandaag gebeurt
dat nog vooral door bijdragen van werkgevers én werknemers, d.w.z. ‘bijdragen op
arbeid’. Dat maakt arbeid zeer duur.
Het ABVV voerde een campagne om een grotere inspanning te vragen aan de
zelfstandigen om ook een bijdrage te leveren via inkomens uit vermogens en
ondernemingen door de invoering van een Algemene Sociale Bijdrage (ASB).
Onrechtvaardige heffingen zoals de “bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid”
kunnen dan afgeschaft worden. Op die manier zouden loontrekkenden en sociaal
gerechtigden veel minder betalen dan vandaag en zou hun gestegen koopkracht
een extra steun geven aan de economische activiteit en de tewerkstelling.
Intussen moeten er ook oplossingen komen om het hoofd te bieden aan de
toekomstige structurele problemen in de sociale zekerheid: de hardnekkige
werkloosheid bij laag- geschoolden, het overaanbod en de overconsumptie in de
gezondheidszorg, de vergrijzing van de bevolking.

…en welvaartsvaste uitkeringen
Als je huis door brand vernield wordt, dan vervangt de verzekering dit niet door een
caravan met het argument dat je ook daarin perfect kan wonen… Als je je loon
verliest omdat je ziek wordt, met pensioen gaat of zonder werk zit, dan moet je op
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een vervangingsinkomen kunnen terugvallen dat meer moet zijn dan een uitkering
om net niet van honger om te komen.
Daarom willen wij dat de uitkeringen welvaartsvast worden, dit wil zeggen dat ze
naast de indexering – die enkel de prijsstijgingen compenseert – ook in reële
koopkracht moeten stijgen.
Welvaartsvastheid betekent eigenlijk dat de pensioenen en de andere sociale
uitkeringen de evolutie van de lonen volgen. Jammer genoeg is dit nog lang niet het
geval:

Gemiddelde uitkering in vergelijking met gemiddeld loon =
de vervangingsratio
1900

2000

2008

2060

2060

(met behoud

(met verlaging

huidige

van de

parameters)

parameters met
0,5%)

pensioen

36,3

31,2

32,7

31,2 %

29,4 %

invaliditeit

44,6

32,5

32,5

32,1 %

31,7 %

werkloosheid

47,8

26,0

28,3

24,8 %

23,0 %

Deze tabel geeft een beeld van de belangrijke achterstand die de sociale
uitkeringen ten aanzien van de lonen hebben opgelopen. Onze samenleving is met
de jaren minder sociaal geworden! Iedereen verliest, maar zoals bij alle
gemiddelden zijn er sterk uiteenlopende situaties:
 Het vervangingspercentage van de hoge lonen is lager dan dat van de lage
lonen: de uitkeringen worden immers berekend op een begrensd brutoloon.
 Het vervangingspercentage wordt berekend op het brutoloon. Voor veel
uitkeringen komt het bruto overeen met het netto, maar bij de lonen ligt het bruto
een stuk hoger dan het netto.
Vooral na de petroleumcrisis van 1974 – 1975 is de situatie erop achteruit gegaan.
Het zal wel niemand verbazen dat de werklozen, die in 1976 het maximumpercentage haalden, het eerst en het ergst getroffen werden.
Die ingrijpende achteruitgang kwam er door de wel bijzonder lage loongrens in de
werkloosheid en door de invoering van de categorie ‘samenwonenden’, met een
forfaitaire uitkering die lager is dan het leefloon!
De daling van het vervangingspercentage pensioen/loon is ook een feit, maar ze
werd afgeremd door vier factoren:
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 de loongrens - die als basis dient voor de berekening van de pensioenen en die
lange tijd onveranderd bleef - is nu gekoppeld aan de welvaart;
 de jongste pensioenen bevatten geen of weinig forfaitaire jaren meer (van vóór
1955 of 1957 voor de bedienden) in de loopbaan. Die jaren geven recht op een
pensioen berekend op een heel laag forfaitair loon;
 vrouwen die vandaag met pensioen gaan hebben doorgaans langer gewerkt dan
hun voorgangsters en hebben dus ook een hoger pensioen;
 de laagste pensioenen werden de afgelopen jaren regelmatig verhoogd.
De bruggepensioneerden kwamen er iets beter van af – of anders gezegd: gingen
er iets minder op achteruit dan de andere uitkeringstrekkers. Onder meer omdat
hun werkloosheidsuitkering berekend wordt op 60% van het (begrensde) loon,
onafhankelijk van hun gezinssituatie (ze ontsnappen m.a.w. aan de categorie
‘samenwonende’).
En ook omdat de aanvullende brugpensioenuitkering - die door de onderneming of
het sectoraal fonds betaald wordt - aan de welvaart gekoppeld is.
Het ABVV organiseerde (samen met het ACV) tussen 1998 en 2004
verschillende grote manifestaties en we behaalden ook resultaten:
 alleenstaande werklozen en invaliden, mensen die dikwijls in armoede terecht
kwamen, gingen van respectievelijk 40 en 45% naar 50% van het laatste loon;
 bepaalde minima werden verhoogd, eerst van de pensioenen (tweemaal), daarna
ook van de werklozen en de invaliden;
 samenwonende werklozen kregen vanaf het tweede jaar werkloosheid 40 i.p.v.
35%;
 het loonplafond voor werklozen en gepensioneerden werd opgetrokken;
 er werd een begin gemaakt met een federale zorgverzekering, door een serieuze
optrekking van de inkomensgrenzen voor de tegemoetkoming voor hulp aan
zorgbehoevende bejaarden;
 de oudste pensioenen kregen 2% welvaartsaanpassing;
 de indexering van de sociale uitkeringen, bij overschrijding van de spilindex,
gebeurt voortaan in de daaropvolgende maand.
Daar waar we sinds 1980 onophoudelijk met een daling van de uitkeringen t.o.v. de
lonen geconfronteerd werden, zien we voor het eerst - door onze acties - een kleine
kentering. Deze aanpassingen zullen vooral de pensioenen en de ziekteverzekering verbeteren.
Het Generatiepact (december 2005) brengt de welvaartsvastheid van de pensioenen een stapje dichterbij door een verhoging met 1% (2% voor de minima).
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Sedert 2008 kunnen de sociale partners jaarlijks met de regering onderhandelen
over de besteding van een enveloppe voor het structureel welvaartvaster maken
van alle uitkeringen.
Maar de nog steeds onvoldoende welvaartskoppeling tast het
verzekeringsprincipe in de sociale zekerheid aan.
Op papier is de Belgische sociale zekerheid één van de meest solidaire ter
wereld. Maar de samenleving evolueert naar meer competitie en minder
solidariteit. Het kost steeds meer moeite om iedereen te overtuigen dat
sociale uitkeringen meer moeten zijn dan een aalmoes.
De jongste 20 jaar brokkelden de sociale uitkeringen, in vergelijking met de lonen,
steeds verder af.
De blijvende achteruitgang van de sociale uitkeringen in vergelijking met de
levensstandaard is te verklaren door het strenge soberheidsbeleid van de jaren ’80
en het ontbreken van een volledige welvaartskoppeling van de uitkeringen en van
de berekeningsplafonds. Een sterke sociale zekerheid is nochtans het cement van
een solidaire samenleving.
Een sociale uitkering moet in de eerste plaats een degelijk vervangingsinkomen
verzekeren voor wie niet kan werken. Maar werklozen hebben daarnaast ook recht
op een traject naar kwaliteitsvol werk dat rekening houdt met hun opleiding,
beroepservaring, …
Begeleiding naar werk: ja, maar de huidige controle op de beschikbaarheid kan tot
ongegronde beschuldigingen leiden, zeker bij gebrek aan voldoende aanbod aan
jobs.
Het recht op een goede sociale bescherming zorgt niet alleen voor een sociale
bijsturing van de markteconomie, maar creëert ook een omgeving die mensen
minder bang maakt voor de toekomst. Zo kunnen de nieuwe uitdagingen van de
geglobaliseerde economie met meer vertrouwen aangepakt worden. Sociale
bescherming is geen rem op meer economische welvaart!
Daarom zal het ABVV de sociale zekerheid blijven verdedigen op basis van
volgende krachtlijnen 1:
 Het ABVV wil dat de sociale zekerheid federaal blijft, d.w.z. een systeem op
basis van verzekering en solidariteit voor alle werknemers uit het ganse land.
Dus: geen communautarisering.
 Het ABVV wil om dezelfde reden ook geen privatisering: zij ondermijnt de
solidariteit onder de werknemers.
 Wij weten dat de sociale zekerheid ook in de toekomst grotendeels gefinancierd
zal blijven door bijdragen van werknemers en werkgevers. Deze bijdragen zijn in
feite een uitgesteld loon.

1

Zie de resoluties van het federaal ABVV Congres van 2-4 juni 2010

90

Sociale Zekerheid

Daarom is het ABVV voorstander van het verhogen van de brutolonen en niet
van andere extra-legale beloningsvormen, waarop minder of geen sociale
bijdragen betaald worden (maaltijdcheques en bedrijfswagens).
 De solidariteit binnen de sociale zekerheid moet blijvend verzekerd worden door:
o

bijdragen die afgehouden worden op het volledige, niet geplafonneerde,
loon

o

uitkeringen met maximumgrenzen

o

minimumuitkeringen op een fatsoenlijk hoog niveau

o

de koppeling van de maximumfactuur in de gezondheidszorgen aan de
hoogte van het inkomen

o

uitkeringen die automatisch gekoppeld zijn aan de welvaart.

 Het verlies aan inkomsten voor de sociale zekerheid door de bijdrageverminderingen moet blijvend gecompenseerd worden door alternatieve
financiering die niet ten laste van de werknemers mag zijn. Bijdrageverlagingen
moeten gemakkelijk controleerbaar zijn en gekoppeld worden aan effectieve jobs
(zoals in de socio-profitsectoren).
 Een sterke sociale zekerheid vraagt meer groei en werkgelegenheid, in de
eerste plaats voor hen die het moeilijk hebben: jongeren, werknemers van
allochtone afkomst, kortgeschoolde vrouwen en mensen met een handicap.
Dit vergt een globale aanpak: op Europees niveau het deflatiebeleid verlaten,
arbeids-herverdeling (zowel collectieve arbeidsherverdeling als tijdskrediet met
vervanging), meer kinderopvang, concurrentie op basis van kwaliteit in plaats van
op kosten.
Om meer regelmatige banen te krijgen moet ook het zwartwerk intensiever
bestreden worden, met zwaardere boetes voor de werkgevers. Ook de schijnzelfstandigheid moet harder aangepakt worden.
 Ook in de ziekteverzekering blijven wij het federaal verzekeringsprincipe
verdedigen. Het ABVV vindt wel dat het niet alleen de werknemers moeten zijn
die de uitgaven voor de niet-verzekerde bevolkingsgroepen betalen. Zo worden
de uitgaven voor gezondheidszorgen – waar de hele bevolking van geniet – voor
bijna 95% gefinancierd door het werknemersstelsel.
Op die manier is er te weinig geld voor de verbetering van de uitkeringen.
De overheid moet een groter deel van de solidariteitsuitgaven met belastinggeld
betalen, want deze uitgaven zijn nodig. Onze gezondheidszorg is één van de
beste ter wereld met relatief lage toegangsdrempels en zonder wachtlijsten. Dat
kan alleen zo blijven door een beheersing van de uitgaven en een aangepaste
financiering.
 De Algemene Sociale Bijdrage (ASB) moet ingevoerd worden op basis van
volgende uitgangspunten:
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o

minder belasting op arbeid en op verbruik en verhoging van het aandeel
van de kapitaalsinkomens, de ondernemingswinsten en de vermogens;

o

progressief zijn, d.w.z. een belastingvrije schijf en een hogere bijdrage
naargelang het inkomen hoger is;

o

tegelijk met de ASB moeten de bijzondere bijdrage voor de sociale
zekerheid en de solidariteitsbijdrage op de pensioenen en de aanvullende
pensioenen afgeschaft worden om alle inkomens op een rechtvaardige
manier aan te spreken is een strenge controle nodig op de inkomens van
de zelfstandigen en van de vennootschappen, de afschaffing van het
bankgeheim en van het systeem van waardenstukken aan toonder, de
opstelling van een kadaster van de vermogens en van de huurinkomsten.

Het ABVV wil dat pensioenen en sociale uitkeringen automatisch gekoppeld
worden aan de welvaart en dat daarvoor voldoende geld beschikbaar komt.
Het ABVV wil, in het kader van de strijd tegen armoede, dat de laagste minima in
het werknemersstelsel van de sociale zekerheid minstens 65% van het
gewaarborgd interprofessioneel minimumloon bedragen.
Het ABVV wil een moderne sociale zekerheid die aangepast is aan de maatschappelijke evolutie: nieuwe trends op de arbeidsmarkt, nieuwe gezins-vormen
en nieuwe doelgroepen.
Er moeten stappen gezet worden om de rechten te individualiseren,
ongeacht de gezinstoestand. Het kostwinnersmodel is niet langer de regel
en ons sociaal zekerheidsmodel moet hieraan aangepast worden.
De veroudering van de bevolking breng ook nieuwe noden mee. De investeringen voor bejaardenopvang moeten naar omhoog. Wij willen de verdere
uitbouw van de zorgverzekering op federaal niveau door de verbetering van
het stelsel voor hulp aan bejaarden.
De federale staat, de gemeenschappen en de gewesten moeten extra
middelen voorzien voor kinderopvang. De openbare diensten moeten de
middelen krijgen om hiervoor de infrastructuur te organiseren zodat ze voor
iedereen toegankelijk zijn, ongeacht de inkomens waarover het gezin
beschikt.
Wij hebben geen bezwaar tegen het harmoniseren van de aanvullende
inkomens (gezondheidszorg en kinderbijslag) van zelfstandigen, maar meer
rechten voor zelfstandigen mag niet gebeuren ten koste van het stelsel van de
werknemers.
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Tabel – kosten SZ op lange termijn
De kosten van de sociale zekerheid op lange termijn (in % van het BNP)
(raming Planbureau)

2005

2011

2030

2050

Pensioenen

9.1

9.9

13.6

14.7

Gezondheidszorg

7.1

8.0

9.4

10.7

Arbeidsongeschiktheid

1.2

1.6

1.6

1.5

Werkloosheid

2.2

2.0

1.3

1.2

Brugpensioen

0.4

0.4

0.3

0.3

Kinderbijslag

1.6

1.5

1.6

1.5

Overige sociale uitgaven

1.4

1.7

1.7

1.6

Totaal

23.1

23.4

29.5

31.5

De uitdagingen voor onze sociale zekerheid zijn dus zeer groot. Zelfs al zullen deze
cijfers nog veranderen, een trend werd toch ingezet.
De voornaamste oorzaken zijn: een trage economische groei met bijgevolg een
trage groei van de loonmassa, een toename van het aantal gepensioneerden en
invaliden, het uitdoven van het winsteffect van de pensioenhervorming van 1997,
het succes van het tijdskrediet, de te laag geraamde uitgaven voor
dienstencheques, de gezondheidszorgen …
Het evenwicht van onze sociale zekerheid is in gevaar, ondanks:
 het nieuw financieringsmechanisme in de gezondheidszorgen
 extra middelen uit de roerende voorheffing
 een beperkte toename van de bijdrageverminderingen.
Hoewel het mechanisme voor de welvaartsaanpassingen wettelijk verankerd is,
staat of valt het met een evenwichtige financiering van onze sociale zekerheid. Het
zal in de nabije toekomst nog belangrijker worden om nieuwe financieringsbronnen
aan te boren!
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UITDAGINGEN
VOOR DE TOEKOMST
In dit deel:
 Ons SZ-model : voor verbetering vatbaar
 En wat met de gevolgen van de zesde staatshervorming ?
 Caroline Copers : “De werknemers moeten erop vooruitgaan”

Ons SZ-model : voor verbetering vatbaar
Ons SZ model is een goed model dat voor verbetering vatbaar is, naast de
uitdagingen die de sociale evoluties in de toekomst zullen stellen:
1. ontstaan van een veelheid aan gezinsvormen
2. meer vrouwen op de arbeidsmarkt
3. dualiteit tussen lang- en kortgeschoolden.
1.Lang voor er sprake was van homohuwelijken of gelijke behandelingen van
gehuwden en ongehuwden in de fiscaliteit, was die gelijke behandeling al
doorgevoerd in de meeste sectoren van de SZ.
Bij werkloosheid, ziekte of invaliditeit, kinderbijslagen en gezondheidszorgen is de
behandeling van gehuwden, wettelijk of feitelijk samenwonenden en koppels van
hetzelfde geslacht volledig gelijk. Dat is ook het geval voor tijdskrediet,
loopbaanonderbreking en zorgverlof.
Alleen het “vaderschapsverlof” is voor de privésector nog niet toegankelijk voor
lesbiennes, hoewel er een unanieme vraag is van de sociale partners om dat wel te
doen.
Ook voor alleenstaanden en eenoudergezinnen met lage inkomens werden
speciale inspanningen geleverd (hogere kinderbijslag, hogere ziekte-uitkering bij
langdurige ziekte…).
Alleen in de sectoren pensioenen, arbeidsongevallen en beroepsziekten werd de
gelijkheid tussen de gezinsvormen nog niet ingevoerd.

2. Wettelijk bestaat de gelijkheid m/v, maar in de praktijk zijn er nog indirecte
discriminaties: meer vrouwen dan mannen leven immers in specifieke
gezinssituaties of werken in specifieke arbeidscontracten die nadelige sociale
gevolgen hebben (deeltijdswerk bijv.).
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3. Ben je langgeschoold (hooggeschoold werd vroeger gezegd) dan is de kans
groot dat je goed verdient en weinig werkloos bent. De kans is groot dat je partner
ook langgeschoold is.
Ben je kortgeschoold (=laaggeschoold) dan is de kans groot dat er maar één of
geen beroepsinkomen in je gezin is. Kortgeschoolde vrouwen werken deeltijds of
werken niet. Kortgeschoolde arbeiders en bedienden krijgen als eersten hun C4.
Kortgeschoolde allochtonen komen zo goed als niet aan de bak (maar ook
langgeschoolden mensen van een andere etnische oorsprong of met een andere
huidskleur hebben het nog altijd moeilijker om aan de bak te komen).
Kortgeschoolden blijven bovendien minder lang gezond.

En wat met de gevolgen van de zesde
staatshervorming ?
Vanaf 2015 krijgen de regio’s (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) er heel wat
bevoegdheden bij.
Ook het ABVV bereidt zich daar volop op voor.
Het Vlaams ABVV organiseerde op 7 mei 2013 een Comité onder de titel ‘De zesde
staatshervorming: welke uitdagingen voor de vakbond in Vlaanderen’.
De organisatie van de staat belangt ons immers allen aan. Zeker de werknemers
hebben belang bij een sterke overheid. De staatshervorming is daarom ook een
vakbondszaak.

De zesde staatshervorming in een notendop
 Politiek akkoord op 11 oktober 2011, Gesloten tussen vier politieke families:
socialisten (sp.a, PS), groenen (Groen, Ecolo), christendemocraten (CD&V, cdh)
en liberalen (Open VLD, MR).
 Was onderdeel van het regeerakkoord Di Rupo I (het zgn.Vlinderakkoord).
 Overdracht van 17 miljard euro bevoegdheden.
 Overdracht bevoegdheden naar regio’s vanaf 1 januari 2015.
 Vlaamse regering plant nog brede consultatie van het middenveld (Groenboek,
Witboek).
 Reeds akkoord van Vlaamse sociale partners in SERV over een aantal principes
voor invulling nieuwe bevoegdheden.
 Het wordt ook thema op het eerstvolgend congres van het Vlaams ABVV (april
2014).
Nieuwe bevoegdheden arbeidsmarktbeleid
 controle en sancties beschikbaarheid werklozen
 RSZ-kortingen voor doelgroepen (langdurig werklozen, jonge werklozen,…)
 activering van werkloosheidsuitkeringen (IBO, …)
 dienstencheques en PWA’s
 betaald educatief verlof
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industrieel leerlingenwezen
outplacement
regelgeving economische migratie
uitzendarbeid overheidsdiensten …

Nieuwe bevoegdheden kinderbijslag
 wordt integraal overgedragen
 eerst nog gelijkstelling werknemers zelfstandigen
 uitbetaling via huidige uitbetalingsinstellingen
 idem voor administratief beheer
 kinderopvang (middelen FCUD)
Nieuwe bevoegdheden ouderenzorg
 ziekenhuizen: normen en investeringsmiddelen
 rusthuizen en RVT’s: volledige bevoegdheid
Nieuwe fiscale bevoegdheden
 regionale opcentiemen
 fiscale kortingen: woonbonus, aftrek dienstencheques

Wat gaat Vlaanderen aanvangen met de nieuwe
bevoegdheden?
Het Vlaams ABVV verdedigt volgende standpunten:
Arbeidsmarktbeleid:
 Doelgroepmaatregelen (RSZ-kortingen en activering van uitkeringen) blijven
inzetten op het stimuleren van aanwerving van specifieke doelgroepen die ver
staan van de arbeidsmarkt.
 Controle beschikbaarheid duidelijk scheiden van begeleiding; garanderen van
een billijke behandeling van werklozen en voorzien van een gedegen
beroepsprocedure.
 Behoud PWA als instrument zolang er geen valabel alternatief is voor deze
doelgroep.
 Dienstencheques: voldoende middelen garanderen voor een beheerste groei en
vooral voor het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden.
 Behoud principes betaald educatief verlof: individueel initiatiefrecht werknemers,
paritaire sturing; continuïteit algemene vorming én huidige opleidingsverstrekkers
waaronder de vakbonden.
Vlaamse sociale zekerheid :
 Kinderbijslag: sociale toeslagen blijven garanderen bovenop een basisbijslag
voor iedereen.
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 Aanvullende middelen kinderopvang (FCUD): garanderen continuïteit huidige
projecten, tewerkstelling en opvangvormen (flexibele, urgente, zieke kinderen,
buitenschoolse).
 Integratie tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB) als tweede trap (zorg- en
inkomensafhankelijk)in de zorgverzekering.
Regionale belastingen:
Bestaande progressiviteit in de personenbelasting minstens behouden.
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Caroline Copers:
“De werknemers moeten erop
vooruitgaan”
In De Nieuwe Werker (nr.10, 31 mei 2013) gaf algemeen secretaris
Caroline Copers toelichting bij het ABVV standpunt: “De werknemers moeten erop
vooruitgaan”
De nieuwe staatshervorming is de zesde in een reeks die in 1970 begon. Er
worden veel centen en bevoegdheden overgedragen van het federale niveau
(België) naar het regionale niveau (Vlaanderen, Wallonië, Brussel), zoals het
arbeidsmarktbeleid en de kinderbijslag.
Vlaanderen krijgt meer bevoegdheden, het federale niveau levert in. Is dit
aanvaardbaar voor het ABVV?
Caroline Copers: “Wij vinden het belangrijk dat we op alle niveaus een sterke
overheid behouden. Wij willen dus een federale staat, met zowel een sterke
federale overheid als sterke gewesten en gemeenschappen. Cruciaal daarbij is dat
er niet geraakt mag worden aan het federaal karakter van de sociale zekerheid, het
arbeidsrecht en cao’s, en het interprofessioneel en sectoraal loonoverleg. Het zijn
immers essentiële solidariteitsmechanismen die we op een zo breed mogelijk
niveau willen garanderen. Ook de vennootschapsbelasting moet federaal blijven en
mag niet het voorwerp worden van regionaal opbod.”
Het ABVV is dus maar een koele minnaar van de staatshervorming?
Caroline: “Het is uiteraard positief dat onderwijs en cultuur in het verleden
bevoegdheden zijn geworden van de Gemeenschappen en dat de regio’s hun zeg
hebben op vlak van het sociaal-economisch beleid in hun regio.
Maar staatshervorming mag geen doel op zich zijn. Het Vlaams ABVV is daarom
geen voorstander van een nieuwe onderhandelingsronde voor een verdere
staatshervorming op korte of middellange termijn, zoals nationalistische partijen als
de N-VA voorstaan.
We moeten eerst de tijd nemen om de nieuwe bevoegdheden goed in te vullen, op
een manier waarbij de werknemers erop vooruitgaan.”
Zie je iets positiefs in deze zesde staatshervorming?
Caroline: “Het gaat toch om een aanzienlijk pakket dat overkomt. Inzake
arbeidsmarktbeleid zie ik kansen voor een grotere coherentie.
Positief is voorts dat fiscale concurrentie in de vennootschapsbelasting werd
vermeden en dat het federale beleidsniveau niet verarmt.”
Ook een deel van de sociale zekerheid wordt regionaal.
Caroline: “Daar zijn we minder gelukkig mee.
Voor het eerst worden stukken van de sociale zekerheid, zoals de hele
kinderbijslag en delen van de gezondheidszorg, afgesplitst en overgeheveld.
Ook over de precieze gevolgen op langere termijn voor de financiering van de
overheden bestaat nog veel onduidelijkheid.”
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Feit is natuurlijk dat die zesde staatshervorming een ruime democratische
politieke meerderheid heeft, en momenteel volop wordt voorbereid. Wat vindt
het Vlaams ABVV daarbij belangrijk?
Caroline: “We zijn natuurlijk realistisch genoeg om te weten dat we deze
staatshervorming niet kunnen terugschroeven.
We willen ons daarom vooral focussen op hoe de nieuwe bevoegdheden die naar
Vlaanderen komen, worden ingekleurd. Welk beleid zal er gevoerd worden? Een
sociaal of een asociaal? Dat is de cruciale vraag voor het Vlaanderen van morgen.”
Hoe ziet het ABVV dat concreet?
Caroline: “De uitvoering moet goed georganiseerd worden. De nieuwe
bevoegdheden behoren tot de kerndomeinen van de sociale partners.
Cruciaal om te beginnen is dat de uitvoering dan ook gebeurt met behoud van het
sociaal overleg.”
De vakbonden rijden weer voor eigen winkel, hoor je dan.
Caroline: “Laat ons ernstig blijven: meer dan 80% van de nieuwe bevoegdheden
wordt gefinancierd uit middelen van de sociale zekerheid en dus meer dan de helft
uit sociale bijdragen.
De middelen die van oorsprong uit de sociale zekerheid komen moeten opnieuw
voor sociaal beleid worden ingezet en - net zoals vandaag op federaal niveau
gebeurt - worden beheerd door de sociale partners en de regering.
De rol van de mutualiteiten en van de sociale partners, zoals de uitbetaling van
uitkeringen of vergoedingen, mag niet worden uitgehold.”
Er vloeit ook heel wat personeel van het federale naar het regionale niveau.
Caroline: “Ook hier zijn we als vakbonden rechtstreeks betrokken partij. Het
personeel in kwestie moet snel duidelijkheid krijgen over hun tewerkstelling. De
overgang moet het voorwerp zijn van sociaal overleg met de personeelsvakbonden.
Er moet continuïteit in de publieke dienstverlening worden verzekerd. Dit is van
belang voor iedereen, niet in het minst voor alle werknemers die een beroep doen
op de over te dragen diensten, zoals de kinderbijslag.”
Welke gevolgen zal de staatshervorming hebben voor het sociaal overleg?
Caroline: “De bevoegdheden die door de zesde staatshervorming worden
overgedragen raken rechtstreeks aan de core business van ons syndicaal werk en
het sociaal overleg. Het is dan ook belangrijk om dit sociaal overleg inhoudelijk en
organisatorisch te versterken, zowel op Vlaams als op sectoraal niveau.
Vakbonden en werkgevers formuleren vandaag adviezen in de Sociaal
Economische Raad van Vlaanderen (SERV). Die zal zich moeten omvormen tot
een volwaardig overlegorgaan. De invulling van het arbeidsmarktbeleid en van alles
wat te maken heeft met loonkosttegemoetkomingen aan bedrijven of voordelen
voor werknemers, moet onderwerp van overleg blijven.”
Wat met cao’s?
Caroline: “Arbeidsrecht, cao’s, loonoverleg, de kern van de sociale zekerheid
(inkomensvervangende uitkeringen als pensioenen en werkloosheid) blijven
federaal. De regionalisering mag niet voor gevolg hebben dat een aantal rechten
van werknemers niet langer via interprofessionele cao’s worden verankerd. Ik denk
daarbij onder meer aan het individueel recht op betaald educatief verlof (BEV).
De regionalisering mag evenmin voor gevolg hebben dat de financiële
responsabilisering van het bedrijfsleven ten aanzien van overgedragen domeinen –
opleiding, educatief verlof, kinderopvang – verdwijnt.
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In de toekomst moet het dus mogelijk blijven hierover afspraken te maken op
federaal en sectoraal niveau.”
Het Vlaams ABVV organiseert in april 2014 een congres. Staat de
staatshervorming ook op de agenda?
Caroline: “Op het congres gaan we bespreken hoe we een aantal nieuwe
bevoegdheden willen invullen. We willen daarin een ambitieuze en vernieuwende
syndicale visie ontwikkelen, zowel over het loopbaan- en arbeidsmarktbeleid als
over de Vlaamse sociale bescherming en de regionale fiscaliteit.”
De staatshervorming heeft ook organisatorische consequenties voor het
ABVV. Hoe zit het daarmee?
Caroline: “Ook dat zal op het congres ter sprake komen. Het is nogal wiedes dat
we ons bezinnen over hoe we ons best intern organiseren om op alle niveaus onze
rol als tegenmacht te spelen.
Daarbij moet aandacht gaan naar de inzet van mensen en middelen, maar ook naar
het intern overleg zowel via de coördinatie op het federaal niveau, als via het
overleg met de andere Intergewestelijken.”
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Meer info
Je vindt meer info:
 op de website van het federaal ABVV: www.abvv.be (o.m. bij “Publicaties”):
o Hervorming werkloosheidsuitkeringen, dossier op website,
december 2012;
o Eindeloopbaan na het generatiepact en de nieuwe beslissingen van de
regering Di Rupo, Federaal ABVV, brochure, oktober 2012;
o Wegwijs in tijdskrediet, Federaal ABVV, juli 2012.
 op de website van de FOD SZ: www.socialsecurity.be
 In: Alles wat je altijd al wilde weten over de sociale zekerheid, brochure FOD
Sociale zekerheid, 2010
 Maes, Jef, “Uw sociale zekerheid in gevaar”, EPO, 2010
 Verbruggen, Paule, “Over leven. De strijd voor sociale zekerheid”, AMSAB,
sp.a en Curieus, 2011 (www.amsab.be).

(einde redactie – juni 2013)
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Abonneer je op onze E-zines
Snel op de hoogte blijven van onze acties, publicaties,
standpunten en dienstverlening?
Surf naar www.vlaamsabvv.be en selecteer de E-zines waarop
jij je wil abonneren.
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