
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het VBO gaat voor een duurzame, performante, eigentijdse en 
eenvoudige sociale zekerheid 
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Ons land investeert veel in zijn sociale zekerheid. Met meer dan 51 miljard aan sociale bijdragen 

vormen onze bedrijven een stevige pijler van een solide en betrouwbare sociale zekerheid. Maar 

is ons model voldoende aangepast aan de realiteit van de 21ste eeuw? Het Verbond van 

Belgische Ondernemingen (VBO) gaat er alvast van uit dat een rechtvaardig evenwicht tussen 

solidariteit en verzekering cruciaal is en lanceert enkele pistes voor een degelijke hervorming 

van ons socialezekerheidsmodel. Dit kadert in de VBO-informatieronde ‘It’s still the economy, 

stupid’, die de economie opnieuw centraal in het debat wil plaatsen. 

Het streven naar sociale zekerheid is van alle tijden, maar tijden veranderen. De roots van ons 
socialezekerheidsstelsel liggen in de naoorlogse periode. De maatschappij en de sociale risico’s van 
toen zijn lang niet meer dezelfde als die van de 21ste eeuw. Nieuwe uitdagingen vragen nieuwe 
oplossingen. De wereld wordt ook almaar complexer. Ons socialezekerheidsstelsel ook. Toch zijn 
eenvoud en transparantie erg belangrijk, zodat ieders rechten maar ook plichten duidelijk zijn. Het 
stelsel moet eenvoudiger. Bovenal moet onze sociale zekerheid duurzaam zijn en daarom performant 
sporen met de draagkracht van de economie. Onze werkzaamheidsgraad is te laag en onze uitgaven 
zijn te hoog. Die wetenschap verplicht ons om na te denken over een ander, eigentijds model van onze 
sociale zekerheid. 

I. ANALYSE: MODIFY OR MUMMIFY 

I.1 Duur is niet automatisch performant  

Met 28,9% van het bbp dat België investeert in de sociale uitgaven (ruimer begrip van sociale uitgaven 
in vergelijking met de socialezekerheidsuitgaven die we hieronder bespreken) is ons land na Frankrijk 
koploper binnen de OESO. We behoren tot de herverdelingskampioenen en scoren ook hoog inzake 
inkomensgelijkheid. 
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De sociale zekerheid van werknemers kost België jaarlijks 71,8 miljard euro (RSZ Globaal beheer, 
2018). Dat is een pak geld. Van oudsher wordt het werknemersstelsel grotendeels gefinancierd via de 
sociale bijdragen van de bedrijven. Die werkgevers- en werknemersbijdragen bedroegen in 2018 51,3 
miljard euro, of 71,5% van de totale ontvangsten van het stelsel. 

De sociale bijdragen op zich volstaan niet meer om alle socialezekerheidsuitgaven te dekken. 
Gaandeweg namen de alternatieve financiering en staatstoelagen een groeiend aandeel voor hun 
rekening. Daardoor vermindert het relatieve aandeel van de sociale bijdragen. Nochtans is de totale 
massa aan bijdragen sinds het begin van deze eeuw sterk gestegen, bijna verdubbeld zelfs. Die 
stijgende trend kunnen we niet blijven volhouden. 

 

Wat wordt met die middelen gefinancierd? Kijken we naar de verschillende uitgavenposten van het 
werknemersstelsel, dan zien we dat de wettelijke pensioenen met 41% van de totale uitgaven van de 
sociale zekerheid de grootste slokop zijn. Al zijn de vervangingsratio’s niet altijd royaal. De 
nettovervangingsratio van ons verplicht werknemerspensioen (dat is de verhouding tussen het 
nettopensioen van een persoon en het nettoloon dat hij of zij daarvoor met arbeid verdiende) scoort 
niet bijster goed in vergelijking met andere landen. Voor iemand die anderhalve keer het gemiddeld 
loon verdient is dit bij ons 50,1%. Duitsland scoort even laag (49,8%), maar Frankijk (70,3%) doet flink 
beter en Nederland doet het met 100,2% uitmuntend. Een aanvullende tweede of zelfs derde pijler zal 
ons helpen om onze levensstandaard na pensionering te behouden. 
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I.2 Stilaan onhoudbaar 

Hoge uitgaven zijn dus niet per definitie synoniem van hoge performantie. Dat zien we ook in de 
gezondheidszorg die 34,7% (23,7 miljard euro) voor haar rekening neemt. Ondanks een globale 
tevredenheid van de gebruikers biedt de zorgverlening nog in onvoldoende mate een antwoord op de 
medische noden, rekening houdend met het best beschikbare wetenschappelijk bewijs. Denk maar aan 
het voorschrijven van antibiotica of het gebruik van medische beeldvorming. De uitgaven voor de 
werkloosheid (inclusief verloven) daalden over de jaren heen met 39,1% (van 12,2 miljard euro in 2013 
tot 7,4 miljard euro in 2018). Door het verstrengen van de werkloosheidsverzekering namen de uitgaven 
in de ziekteverzekering de afgelopen jaren met 32,7% toe (van 6,5 miljard euro in 2013 tot 8,6 miljard 
euro in 2018). Het is dan ook noodzakelijk dat onze sociale zekerheid coherent over alle takken heen 
activeert. De vergrijzing jaagt de uitgaven voor pensioen en gezondheidszorg straks nog verder de 
hoogte in. De sociale zekerheid zoals ze vandaag wordt georganiseerd, dreigt onbetaalbaar te 
worden. 
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Stijgende uitgaven in de pensioenen, gezondheidszorg en invaliditeitsuitkeringen. Geplafonneerde 
prestaties terwijl de bijdragen op niet-geplafonneerde lonen worden betaald. Jarenlang bij de koplopers 
met zware sociale lasten op arbeid die ook vandaag nog torenhoog zijn – al zet de taxshift stappen in 
de goede richting. Werkloosheidsuitkeringen die onbeperkt zijn in de tijd. Socialezekerheidsuitkeringen 
op basis van gedane studies in plaats van op basis van gepresteerde arbeid. Als het gaat over sociale 
uitgaven hoort België, met maar liefst 28,9% van ons bbp, bij de koplopers binnen de EU. In 1960 was 
dat amper 11,4%. Zo verderdoen, is geen optie. 

Veel sense of urgency brengen de vergrijzing en de te verwachten uitgaventsunami blijkbaar niet 
teweeg. In ons land stijgt de wettelijke pensioenleeftijd dan wel langzaam tot 67 jaar in 2030, in 
Nederland koppelt men al vanaf 2022 de pensioenleeftijd op een intelligente manier aan de stijgende 
levensverwachting. Trouwens, de wettelijke pensioenleeftijd is één zaak, de duur van de loopbanen en 
de effectieve uittredeleeftijd zijn andere koek. Met respectievelijk 32,9 jaar (35,9 jaar voor de EU-28) 
en 60,5 jaar (64,3 jaar in de OESO) horen we bij de slechtere leerlingen op Europees en internationaal 
niveau. It’s the labour market, stupid. Het beleid in België is veel te passief. Dat weerspiegelt zich in 
onze ondermaatse werkzaamheidsgraad  en activiteitsgraad. Wanneer we ons land vergelijken met de 
buurlanden en de Scandinavische landen stellen we vast dat onze arbeidsmarkt pover presteert en 
zelfs onder het EU-15-gemiddelde blijft. We laten veel potentieel talent onbenut, en dat is funest. Zowel 
voor onze ondernemingen die moeilijk de juiste mensen vinden, als voor de sociale zekerheid die 
inkomsten misloopt en tegelijk meer moet uitgeven. 
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HET VBO STELT VAST DAT  

- de massa sociale lasten sinds begin deze eeuw quasi is verdubbeld 
- de uitgaven met de vergrijzing nog gaan stijgen 
- hoge uitgaven geen synoniem zijn van hoge performantie 

II. NAAR EEN DUURZAME, PERFORMANTE, EIGENTIJDSE EN EENVOUDIGE 
SOCIALE ZEKERHEID 

Een duurzame sociale zekerheid moet sporen met de draagkracht van de economie. Zo verzekeren 
we tegelijk de welvaart van de mensen en zadelen we de komende generaties niet op met een 
onredelijk prijskaartje.  

Onder invloed van onder meer de vergrijzing stijgen de uitgaven voor pensioenen en gezondheidszorg 
de komende jaren flink. De Studiecommissie voor de Vergrijzing raamt dat bij ongewijzigd beleid de 
sociale uitgaven tussen 2017 en 2040 zullen toenemen van 25,1% van het bbp tot 28,7%. Onze sociale 
zekerheid wordt grotendeels gefinancierd door de sociale bijdragen die de ondernemingen betalen. Die 
bijdragen – de zgn. sociale lasten op arbeid – wegen op de concurrentiepositie van onze bedrijven. Ze 
mogen geenszins ons economisch weefsel nog verder ondermijnen. De financiering blind en 
onvoorwaardelijk de uitgaven laten volgen is geen optie. Een sociaal paradijs kan niet op een 
economisch kerkhof worden gebouwd.  

II.1 It’s the labour market, stupid.  

De arbeidsmarkt is cruciaal voor onze sociale zekerheid. Maar omgekeerd geldt: onze sociale 
zekerheid zal activerend zijn of niet zijn. Een performante sociale zekerheid moet aanzetten tot werken, 
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ze moet met andere woorden 'arbeidsgericht' zijn. De arbeidsmarkt draagt bij tot de duurzaamheid van 
onze sociale bescherming. Omgekeerd moet de sociale zekerheid de werkzaamheid op onze 
arbeidsmarkt stimuleren en verbeteren.  

Meer mensen aan het werk betekent minder uitkeringen en uitgaven en meer inkomsten. Door het 
evenwicht tussen actieven (werkenden) en inactieven (gepensioneerden) te herstellen, kan de 
arbeidsmarkt dus zelf de oplossing bieden. Die verhouding is sinds de jaren 50 helemaal uit balans. 
We starten vandaag later met werken, hebben een kortere loopbaan, stoppen vroeger, maar leven 
langer en genieten dus vele jaren meer van een pensioen. Verbaast het dan dat de financiering van de 
sociale zekerheid bij een ongewijzigde structuur onvermijdelijk in moeilijkheden komt? De huidige 
verhouding tussen de actieven/werkenden (inkomsten) en de inactieven/gepensioneerden (uitgaven) 
wordt onhoudbaar en onbetaalbaar. De scheefgetrokken verhouding kan worden hersteld door met 
meer mensen langer te werken. Met een werkzaamheidsgraad (de mate waarin mensen tussen 20 en 
64 aan het werk zijn) van slechts 69,7% bengelt België achterin het Europees peloton (gemiddeld 
73,1% in de EU-15) en is het nog een heel eind verwijderd van zijn doelstelling van 73,2% tegen 2020. 
Onze werkzaamheidsgraad moet worden opgekrikt. Alleen zo kunnen we ons socialezekerheidsstelsel 
‘future proof’ maken. 

II.2 Zonder groei geen sociale zekerheid  

Een gunstig ondernemingsklimaat en het verder versterken van de concurrentiekracht van de 
ondernemingen moet centraal staan. De resterende loonkostenhandicap – nog altijd meer dan 10% – 
weegt nog elke dag op het exportpotentieel van België en zijn aantrekkelijkheid voor investeringen. Om 
onze absolute loonkostenhandicap verder te doen dalen, moeten de patronale sociale bijdragen verder 
omlaag tot maximaal 20% – vandaag is dat nog 25%. Op die manier stimuleren we de vraag naar arbeid 
en kunnen de ondernemingen jobs creëren. Het arbeidsaanbod moet dan wel volgen om de 
openstaande vacatures in te vullen. We mogen niet toelaten dat een knelpunteneconomie onze groei 
fnuikt. Activering is ‘key’. Een performante sociale zekerheid probeert het risico te voorkomen of werkt 
het weg. In het geval van werkloosheid is dit ‘het niet hebben van een job’ van zij die kunnen werken. 
De term ‘werkverzekering’ geeft beter dan ‘werkloosheidsverzekering’ weer waar het echt om gaat. Dat 
vereist een beleid dat economische groei aanzwengelt, de vraag naar arbeid stimuleert en mikt op 
jobcreatie 

II.3 Onze sociale zekerheid zal activerend zijn of niet zijn 

De focus van de sociale zekerheid op activering houdt ook in dat de uitkeringstrekkers zo vlug mogelijk 
terug aan de slag gaan. Herinschakeling is een sleutelelement. Dat kan bijvoorbeeld door de mensen 
te heroriënteren in functie van de beschikbare jobs op basis van de competenties, de ervaring, het 
potentieel en het haalbare arbeids- en leervermogen. 

Zeker voor ons land, dat als enige een werkloosheidsverzekering met in de tijd onbeperkte uitkeringen 
kent, zijn twee elementen essentieel: vooreerst de effectieve begeleiding, en eveneens de controle op 
het zoekgedrag en de arbeidsbereidheid van de werklozen. Uit het recente RVA-jaarverslag van 2018 
blijkt echter dat het activeringsbeleid hapert: het aantal sancties voor ondermaats zoekgedrag daalde 
spectaculair. En dat in tijden waar er bijna 145.000 vacatures niet ingevuld raken. Die evolutie doet 
vragen rijzen bij de onbeperkte duur van de Belgische werkloosheidsuitkeringen. Dat kan anders. Een 
mogelijk voorstel bestaat erin dat de federale sociale zekerheid de uitkeringen nog voor twee jaar ten 
laste neemt. Daarna is het aan de gewesten om voor de langdurig werkzoekenden een eigen 
opvolgings- en begeleidingsbeleid te voeren. 

De verschillende takken van de sociale bescherming zijn communicerende vaten waar de wet van de 
minste weerstand speelt. Door de strengere regels in de werkloosheid en het ‘brugpensioen’ (SWT) 
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stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden in de ziekteverzekering. Met andere woorden: er gebeurt een 
verschuiving van werkloosheid naar arbeidsongeschiktheid. Kortom, het is belangrijk om over de 
verschillende takken van de sociale zekerheid heen te activeren. 

II.4 Voorkomen is beter dan genezen 

Doel moet zijn om de uitgaven in toom te houden. Preventie is een belangrijke bouwsteen voor een 
performante sociale zekerheid. Gezond leven moet voorkomen dat we ziek worden. Een goede 
studiekeuze is belangrijk met het oog op later werk. Slim levenslang leren houdt de inzetbaarheid op 
peil, zorgt voor werkzekerheid, vermijdt langdurige werkloosheid en helpt openstaande vacatures in te 
vullen. Een ‘triple win’ voor de mensen, de overheid én de ondernemingen. En toch wordt er weinig in 
preventie geïnvesteerd. Onze gezondheidszorg bijvoorbeeld werkt vooral op de behandeling. De KPI’s 
van onze preventieve zorg halen zelfs niet altijd de internationale doelstellingen. Volgens de meest 
recente beschikbare cijfers bedroegen de uitgaven voor volksgezondheid en ziektepreventie in België 
slechts 2,1% van de totale gezondheidsuitgaven, lager dan het EU-gemiddelde van 3 %.  

II.5 Evenwicht tussen solidariteit en eigen verantwoordelijkheid 

We kunnen de uitgaven van het wettelijk systeem ook ontlasten door in te zetten op meerdere pijlers. 
Met repartitie en kapitalisatie combineren we in de pensioenvorming collectieve solidariteit en 
individuele verantwoordelijkheid. Die combinatie maakt ons socialezekerheidsstelsel beter bestand 
tegen economische en sociale schokken en verzekert bovendien een beter behoud van de 
levensstandaard. Dat wordt nog versterkt door de zgn. derde pijler, het privaat pensioenstelsel, waarbij 
het individu zelf verantwoordelijkheid neemt. Deze drie pijlers samen integreren solidariteit en eigen 
verantwoordelijkheid en verdelen de financiële lasten dankzij de mix van de herverdelings- en de 
kapitalisatietechniek, over verschillende generaties.  

II.6 Naar een echte leercultuur 

Een nieuw sociaal risico betreft de verworven kennis die steeds sneller veroudert. De levensduur van 
diploma’s en kennis wordt almaar korter. Ook een job voor het leven is niet langer vanzelfsprekend. 
Weg van de schoolbanken betekent niet het einde van het leerproces. Loopbaanlang leren is vandaag 
de norm, we moeten ons voortdurend bijscholen. Zonder formeel tot de sociale zekerheid te behoren, 
zorgen vorming en levenslang leren voor werkzekerheid. En werken is de beste sociale zekerheid. 
Vorming maakt het werk bovendien werkbaarder en faciliteert langer werken. Veel voordelen dus. 

Nieuwe risico’s vragen nieuwe oplossingen. De leerrekening kan een hefboom vormen. Er zijn twee 
versies mogelijk. De eerste: een light versie in de vorm van een tool die informeert en sensibiliseert. 
Denk aan een app die op maat van het individu de bestaande incentives verkent. De tweede, meer 
fundamentele versie, is een heus rugzakje. Noem het een rekening waarop doorheen de loopbaan 
wordt gespaard voor vorming. De rugzak is een zaak tussen burger en overheid en bevindt zich dus 
principieel buiten de arbeidsrelatie al kunnen de vruchten van de arbeid (een deel van een bonus 
bijvoorbeeld) er fiscaal voordelig worden ingestoken als eigen bijdrage. Het vullen van de rugzak 
gebeurt in een uitgekiend evenwicht van solidariteit en eigen verantwoordelijkheid. De verschillende 
bestaande instrumenten (vormingscheque, aanmoedigingspremie, tijdskrediet voor vorming …) 
moeten vooraf worden gerationaliseerd. Daarnaast is het belangrijk dat het aanbod de vraag naar 
loopbaanlang leren volgt. En dat er bijvoorbeeld ook een leeraanbod buiten de werkuren komt. 

 

 



 8 

II.7 Eenvoud loont 

Complexiteit heeft haar kost, voor de overheid én voor de ondernemingen. Naast de kost in financiële 
termen speelt het gebrek aan transparantie ook de burger parten, zowel naar rechten als naar plichten. 
Bovendien lijdt het stelsel er ook zelf onder, omdat het wordt gepercipieerd als een bureaucratische 
herverdelingsmachine. Mensen voelen er zich niet langer mee verbonden, ze voelen zich ook niet mee 
verantwoordelijk. Dat ondermijnt het draagvlak, leidt tot berekenend gedrag en werkt oneigenlijk gebruik 
en zelfs misbruik in de hand. Vereenvoudiging moet dus een permanent aandachtspunt blijven, met 
grote en kleine werven: nadenken over een gemeenschappelijke sokkel voor de verschillende statuten, 
wieden in de uitzonderingen, en verder inzetten op digitalisering, om er enkele te noemen. Het is aan 
de sociale partners die paritair de sociale zekerheid beheren om ook deze handschoen op te nemen.  

III. CONCLUSIE 

Onze werkzaamheidgraad is te laag en onze uitgaven zijn te hoog. Die wetenschap verplicht ons om 
na te denken over een ander model voor onze sociale zekerheid. 

Onze sociale zekerheid zorgt voor maatschappelijke cohesie, sociale rust en draagt bij tot een 
omgeving waar ondernemingen kunnen gedijen. Ze ondersteunt de koopkracht van mensen die 
getroffen worden door een sociaal risico en werkt stabiliserend in tijden van crisis. Als we willen dat 
onze sociale zekerheid die doelstellingen blijft waarmaken, moeten we haar fundamenteel hertekenen. 
Een flexibele arbeidsmarkt, met respect voor de sociale rechten, is daartoe de sleutel. Iedereen heeft 
hier belang bij. Laat onze voorstellen een aanzet zijn tot het debat. 


