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Dankzij Select Actiris kon ik
onervaren, maar gemotiveerde jonge
kandidaten rekruteren met extra
financiële steun.
JOËLLE DE GROX, HR-VERANTWOORDELIJKE BIJ AUTO5,
REKRUTEERDE MET DE FIRST STAGE.REKRUTEERDE MET DE FIRST STAGE.

VERTROUW OP DE EXPERTISE VAN
SELECT ACTIRIS OM TE REKRUTEREN
Het ideale profiel rekruteren in Brussel? Perfect mogelijk met 
Select Actiris, Select Actiris combineert een grondige selectie met 
opleidingen en premies om ook voor jouw vacature de ideale 
kandidaat te vinden. Surf naar select.actiris.brusselsselect.actiris.brussels
en vraag raad aan je persoonlijke werkgeversconsultant.

Met de steun van het Europees social fonds



Het was de Duitse staatsman 

Otto von Bismarck die in 1881 al 

de kiem legde voor een verplichte 

sociale verzekering voor de arbeiders. In ons 

land was het ontwerp van overeenkomst tot 

sociale solidariteit van 1944 een mijlpaal. 

Dat is 75 jaar geleden. Zo’n verjaardag is het 

momentum om ons huidige model van

sociale zekerheid tegen het licht te houden. 

Is de tijd niet rijp voor renovatie, voor een 

ander model? De wereld vandaag is niet 

meer wat ze driekwart eeuw terug was. Met 

de petroleumcrisis van 1973 brak een nieuw 

economisch tijdperk aan. Ook socio-demo-

grafisch kantelde onze samenleving. Het 

door mannen gedragen kostwinnersmodel

is niet meer. Nieuwe gezinsvormen zien het 

licht, vormen nieuwe sociale risico’s. Tegelijk 

kleurt 

onze maatschappij grijzer. En stijgen de 

pensioen- en verzorgingskosten, terwijl 

we met almaar minder zijn om die kosten 

te financieren. De uitdagingen zijn groot. 

De opportuniteiten ook. Onder meer

dankzij de technologische en digitale 

4e industriële revolutie.

BALLONNETJES ZONDER TABOES
Prediken we eenzelfde revolutie in de sociale 

zekerheid? Neen. Een evolutie? Ja. Straks zijn 

het verkiezingen en 68 miljard euro uitgaven 

voor de sociale zekerheid van werknemers is 

niet niks. Die budgettaire pijler betekent zowel 

maatschappelijk als financieel een federale 

krachtlijn. Het is dan ook kritiek dat de sociale 

zekerheid spoort met onze economische

realiteit. Je bouwt geen sociaal 

paradijs op een

economisch kerkhof, 

en vice versa.

Sociale zekerheid mag 

dan bij uitstek een

federaal thema zijn, 

de laatste staatsher-

vorming vertimmerde 

haar architectuur. 

De gezinsbijslagen 

vertrokken integraal naar de deelstaten

samen met bepaalde facetten van de 

ziekteverzekering en de werkloosheids-

verzekering. Sommige stemmen willen 

verder regionaliseren, andere roepen op tot 

herfederaliseren. Dat is een non-discussie, 

want wat echt telt zijn een performant beleid 

en deugdelijk bestuur. Dat debat moeten we 

voeren, zonder taboes. Twee ballonnetjes: 

laat ons de federale werkloosheidsverzekering

beperken tot twee jaar terwijl we het actief 

en passief arbeidsmarktbeleid van (heel) 

langdurig werklozen verder overlaten aan de 

regio’s. Hetzelfde open vizier doet voor de 

ziekteverzekering in de andere richting kijken.

Sociale zekerheid vormt een fundament van

onze Westerse beschaving en wordt door de 

ondernemingen als dusdanig gekoesterd. 

Sociale zekerheid zorgt voor maatschappe-

lijke cohesie, sociale rust en draagt bij tot een 

omgeving waarin ondernemingen kunnen

gedijen. Sociale zekerheid ondersteunt de 

koopkracht van mensen die getroffen worden 

door een sociaal risico. En in tijden van crisis 

werkt het als een belangrijke stabilisator.

Met meer dan 51 miljard aan sociale bijdragen 

dragen onze ondernemingen stevig bij aan de 

sociale zekerheid. Als belangrijkste financier 

zijn ze via het VBO ook 

rechtstreeks betrokken

bij het beheer ervan. Met 

de nieuwe wet op de 

financiering van de sociale 

zekerheid van 2017 voerde 

de overheid een aantal 

factoren in die ook de 

sociale partners voor

hun verantwoorde-

lijkheid stellen. Reden 

te meer om als stem van meer dan 

50.000 ondernemingen onze visie scherp 

te stellen. En een ander model op tafel te 

leggen, gebaseerd op vier pijlers: duurzaam, 

performant, eigentijds en eenvoudig. Hoe wij 

die evolutie zien, leest u in deze REFLECT. 

Veel leesgenot!

WOORD VOORAF

Naar een ander model 
van sociale zekerheid?

Je bouwt geen sociaal
paradijs op een 
economisch kerkhof,
en omgekeerd

PIETER TIMMERMANS 
GEDELEGEERD BESTUURDER VBO 

Aanbod & Prestaties
Sociale Zekerheid

Kost
Sociale Zekerheid

Benchmark Europa

4 PIJLERS

1.
Duurzaam

3.
Eigentijds

2.
Performant

4.
Eenvoudig
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IN DIT 
NUMMER

ANALYSE

VISIE - VIER PIJLERS

DUUR IS GEEN SYNONIEM VAN 
PERFORMANT 
Bedrijven moeten niet opdraaien voor 
stijgende sociale uitgaven

p. 10

WAARDE EN KOST VAN ARBEID

HEEFT ONZE SOCIALE ZEKERHEID 
NOG EEN TOEKOMST?
Sociale uitgaven blijven stijgen tot 2040 …

  p. 18

DUURZAAM: HET SCHOENTJE WRINGT

VOOR WAT, HOORT WAT
Gerichte preventie tegen ziekteverzuim en 
werkloosheid!

 p. 20

PERFORMANT: AAN HET WERK

SOLIDARITEIT vs. VERZEKERING. 
WAAR LIGT HET EVENWICHT?
Krijgen we voldoende terug voor de hoge 
bijdragen die de werkgevers betalen? 

p. 4

RECHTEN ÉN PLICHTEN
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MICHÈLE SIOEN, CEO 
SIOEN INDUSTRIES
“Complexiteit is een zinloze 
kostenpost. Voor bedrijven én 
voor overheden!”

  p. 30

INTERVIEW

SOCIALE ZEKERHEID IN 
EUROPEES PERSPECTIEF  
Passief arbeidsmarktbeleid is
verliespost voor de sociale 
zekerheid

 p. 14

BELGIË KAN BETER

 p. 52

VBO AGENDA

 p. 48

SOCIALE RECHTSPRAAK

 p. 50

VBO ONDERNEEMT

THEMA’S 

NAAR EIGENTIJDSE 
VORMEN VAN SOCIALE 
ZEKERHEID
Eén geharmoniseerd statuut voor 
wie werkt!

 p. 26

EIGENTIJDS: GEEN DERDE STATUUT

EENVOUD VERSTERKT 
DRAAGVLAK EN 
EFFICIËNTIE
Geen paniekoplossingen zoals 
het basisinkomen

  p. 28

EENVOUDIG: WEG MET DE KOTERIJEN

  p. 38

Een selectie van dossiers waarop 
onze experts vandaag actief zijn:

GDPR
Het VBO dient een verzoekschrift tot 
vernietiging in bij het grondwettelijk hof

  p. 40

FISCALITEIT
Is België volgens de Europese unie een 
fiscaal belastingparadijs?

  p. 42

ECONOMISCHE PARTNER-
SCHAPSOVEREENKOMST 
EU-JAPAN
Onze ondernemingen hebben voortaan 
toegang tot de grootste vrijhandelszone 
ter wereld

  p. 44

ADMINISTRATIEVE 
VEREENVOUDIGING
Parlement keurt wet op de eBox goed

  p. 45

CYBERVEILIGHEID
Eerste EU-wetgeving over 
cyberveiligheid ook impact 
voor Belgische bedrijven

  p. 46

Attaché Ineke De Bisschop (r), 
Adviseur Alice Defauw en 
Eerste Adviseur Gianni Duvillier 
(niet op de foto) van het 
competentiecentrum Werk & 
Sociale Zekerheid verzorgden 
de redactionele inhoud van dit 
nieuwe REFLECT-nummer.
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ENERGIETRANSITIE
Hoeveel minder broeikasgassen kan
België uitstoten? Welke maatregelen

zijn daar voor nodig? 
En wat is de impact op de 

bevoorradingszekerheid en 
energiekost?



ANALYSE: HET AANBOD

Ons land investeert veel in de sociale zekerheid. Onze 
ondernemingen en hun medewerkers nemen door het 
betalen van sociale bijdragen het grootste deel voor 
hun rekening. Wat mogen ze daarvoor in ruil verwachten? 
En hoever reikt de solidariteit? Een rechtvaardig 
evenwicht tussen solidariteit en verzekering is cruciaal.

Solidariteit vs. verzekering. 
Waar ligt het evenwicht?

EEN UITGEBREID PAKKET STEUN 
EN BESCHERMING
De prestaties van onze sociale zekerheid bestaan grosso 

modo uit inkomensvervangende uitkeringen en 

inkomensaanvullende uitkeringen om kosten bij bepaalde 

risico’s te dekken. De inkomensvervangende uitkeringen, 

zoals pensioenen, variëren met de professionele situatie of 

status. Het heilige huisje van de professionele ‘apartheid’ valt 

moeilijk te slopen. Daardoor bestaan er vandaag nog altijd 

drie verschillende professionele stelsels: dat van de 

werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren (lees ook

het artikel ‘Eenvoud versterkt draagvlak en efficiëntie’, p. 28). 

De kostendekkende prestaties (ziektekosten en gezinsbijslag) 

zijn met de tijd over alle stelsels heen wel uniform geworden.

Daarnaast zijn er ook nog de sociale bijstand (met middelen-

toets, waarbij het al dan niet krijgen van een uitkering 

afhankelijk is van de bestaansmiddelen waarover de persoon 

beschikt) en de aanvullende sociale verzekeringen 

(bijv. de tweede pensioenpijler).

Sociale bescherming spoort breder dan de sociale zekerheid. 

Ze behelst behalve de klassieke sociale zekerheid, sociale 

verzekeringen en sociale bijstand ook nog een extra waaier 

aan diensten en voorzieningen die rechtstreeks ter 

beschikking worden gesteld van de bevolking. 
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BDO ADVISORY

STOOM UW BEDRIJF KLAAR VOOR DE TOEKOMST!

BDO Advisory is een divisie van BDO België en telt 160 multidisciplinaire consultants. BDO België is gespecialiseerd in  

4 domeinen: Audit & Assurance, Accounting & Reporting, Tax & Legal en Advisory. BDO België telt meer dan 700 partners en medew-

erkers, die werkzaam zijn vanuit 11 verschillende kantoren. BDO is een sterk internationaal netwerk dat actief is  

in 162 landen met meer dan 80.000 Partners en medewerkers.

BDO ADVISORY IS GESPECIALISEERD IN DE VOLGENDE DOMEINEN:

BDO Advisory CVBA/SCRL, a company under Belgian law in the form of a cooperative company with limited liability, is a member of BDO International Limited, a UK company limited by guarantee, 
and forms part of the international BDO network of independent member fi rms. BDO is the brand name for the BDO network and for each of the BDO Member Firms.

CORPORATE FINANCE

We bieden u toonaangevende expertise in 

valuation, due diligence, M&A, en financing 

advisory & modeling.

RISK

We helpen u om te gaan met de risico’s waarmee  

uw organisatie geconfronteerd wordt, uw organisatie 

te beschermen tegen cyberaanvallen en fraude en 

uw compliance met regelgevingen te versterken om 

uw reputatie te beschermen.

PEOPLE & INTERIM MANAGEMENT

We helpen u om te gaan met  

de complexiteit van veranderingen binnen 

uw organisatie door middel van 

een efficiënte beheerstrategie van 

uw menselijk kapitaal. 

STRATEGY & ORGANIZATION

We helpen u bij de transformatie van  

uw bedrijf en de implementatie van 

belangrijke veranderingen om uw prestaties 

te verbeteren.

DIGITAL

We helpen u bij de implementatie  

van opkomende technologieën 

om de strategische doelstellingen van 

uw organisatie te bereiken en operationele 

verbeteringen waar te maken.

Follow us

www.bdo.be



Denk aan sociale tariefverminderingen of 

adviesdiensten van bijv. Kind en 

Gezin en ONE (Office de la 

Naissance et de l'Enfance).

In deze REFLECT focussen 

we op de klassieke sociale 

zekerheid voor werkne-

mers. Dat neemt niet 

weg dat we af en toe 

uitzoomen op het ruimer 

perspectief. Sociale 

zekerheid kunnen we 

immers niet los zien van 

andere beleidsdomeinen. 

WAT VERWACHTEN WE VAN DE 
SOCIALE ZEKERHEID? 
Ons land investeert heel wat middelen in 

de sociale zekerheid (lees ook het artikel 

‘Duur is geen synoniem van performant’, 

p. 10). De sociale bijdragen die de onderne-

mingen betalen, vormen de grootste 

financieringsbron. Wat willen we daarvoor in 

ruil? En krijgen we dat ook? Traditioneel 

verwachten we dat de sociale zekerheid de 

levensstandaard helpt handhaven en 

minstens een redelijk vervangingsinkomen verschaft wanneer het 

arbeidsinkomen wegvalt door een sociaal risico. Of dat het bepaalde 

kosten helpt dragen, bijv. voor medische zorg. Op die manier 

ondersteunt de sociale zekerheid de koopkracht. In tijden van crisis 

werkt het systeem bovendien als een stabiliserende factor, denk maar

aan het stelsel van economische werkloosheid. Dat is belangrijk voor de 

economie en de ondernemingen.
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SOCIALE ZEKERHEID VOOR 
WERKNEMERS

De klassieke sociale zekerheid in het werknemers-
stelsel omvat de volgende takken: rust- en 
overlevingspensioenen, werkloosheidsuitkeringen, 
arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekering, 
gezinsbijslag en de verplichte verzekering voor 
geneeskundige verzorging en uitkeringen. 
Ook de jaarlijkse vakantie voor de arbeiders’ 
wordt nog altijd binnen de sociale zekerheid 
georganiseerd 1. De gezinsbijslagen werden met 
de laatste staatshervorming geregionaliseerd. 
Dat geldt ook voor een (klein) deel van de 
ziekteverzekering 2. 

Sociale 
bescherming 
gaat ruimer 
dan de sociale 
zekerheid
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Bron: Eurostat



De sociale 
zekerheid 
ondersteunt de 
koopkracht

Armoede, of beter het terugdringen ervan, is zeker niet de 

exclusieve doelstelling van de sociale zekerheid. ‘Een sociale 

zekerheid voor de armen eindigt als een arme sociale zekerheid’, 

luidt de boutade niet zonder reden. Maar laat het duidelijk zijn: 

sociale zekerheid speelt wel degelijk een wezenlijke rol in de 

armoedebestrijding. Nemen we even de armoedecijfers als 

maatstaf. Uit Europese cijfers uit 2017 blijkt dat België een 

armoederisicopercentage3 kent van 15,9% - relatief stabiel sinds 

2003. We scoren daarmee beter dan het Europese gemiddelde 

van 16,9%. Ook wat betreft het reduceren van het armoederisico 

via sociale transfers, is België eerder een goede middenmoter 

op Europees vlak (zie tabel hiernaast). Dat ons land goed 

scoort betekent dat de sociale zekerheid bijdraagt aan de 

armoedebestrijding en dat is belangrijk voor de sociale rust 

en het algemeen ondernemingsklimaat.

Werken is en blijft de belangrijkste garantie tegen armoede. 

In een Europese vergelijking (Eurostat, 2017) inzake het percentage 

werkende armen4 scoort België zeer goed: met een derde plaats 

(5%) doen enkel Ierland (4,8%) en Finland (2,7%) beter. Slimme 

armoedebestrijding zet in op jobcreatie door de sociale lasten 

op arbeid te verlagen. Natuurlijk moeten de competenties van 

de werkzoekenden matchen met de vraag van de openstaande 

vacatures. Levenslang competenties ontwikkelen (te beginnen

in het onderwijs) en een actief arbeidsmarktbeleid vormen 

sleutelelementen. Ook daarin moet sociale zekerheid een rol spelen 

(lees het artikel ‘Naar eigentijdse vormen van sociale zekerheid’, 

p. 26). Sociale zekerheid en arbeidsmarkt zijn met elkaar 

verstrengeld. Sociale uitkeringen mogen geen werkloosheids- 

en inactiviteitsvallen vormen, want werken is fundamenteel voor

onze welvaart en sociale zekerheid. Een slimme sociale bescherming

stimuleert de arbeidsmarktparticipatie en ondersteunt transities 

of jobmobiliteit op de arbeidsmarkt. 

EVENWICHT TUSSEN VERZEKERING EN 
SOLIDARITEIT
De sociale zekerheid poogt het solidariteitsprincipe en het 

verzekeringsprincipe te verzoenen. Gewaarborgde minima zijn een

voorbeeld van solidariteit. De minimumbescherming wil iedereen die 

onder de sociale zekerheid valt, beschermen tegen behoeftigheid. 

Solidariteit stelt de herverdeling voorop.

Het verzekeringsprincipe op zijn beurt berust op twee deelprincipes. 

Een eerste is de zgn. ‘mutualisering’ van het risico. Daarbij wordt het 

risico over zoveel mogelijk mensen gesolidariseerd door zoveel 

mogelijk mensen te laten bijdragen. Het tweede principe is de link

tussen bijdragen en prestaties. Anders gezegd, mensen moeten 

voldoende bijdragen om rechten te verwerven. Tegelijk mag voor de 

bijdragen een billijke return worden verwacht. Het wringt dat 

bijdragen moeten worden betaald op lonen die niet zijn 

geplafonneerd, terwijl de uitkeringen wel geplafonneerd zijn. Hoog

tijd om de loongrenzen voor de bijdrageberekening, die als 'tijdelijke' 

maatregel in 1982 werden opgeheven, opnieuw in te voeren. 

1 De jaarlijkse vakantie voor de bedienden behoort 
tot het arbeidsrecht en wordt rechtstreeks door de 
werkgever betaald.

2 Voor de analyse en visieontwikkeling inzake deze 
geregionaliseerde materie verwijzen we naar onze regionale 
zusterorganisaties. Als dusdanig vallen die analyse en visie 
buiten het bestek van deze REFLECT.

3 Het armoederisicopercentage is het percentage van 
bevolking met een inkomen lager dan 60% 
van het nationaal mediaan equivalent 
beschikbaar inkomen.

4 Werkende armen is het aandeel van 
werkenden die leven onder de 
armoedegrens van 60% van het 
mediaan beschikbaar inkomen.

De buitengrenzen van de sociale zekerheid worden 

onder meer bepaald door de loonplafonds bij de 

berekening van de loonvervangende uitkeringen, of 

door het eigen risico (remgeld) in de ziekteverzeke-

ring. Waar de draagkracht van de sociale zekerheid 

eindigt, begint het terrein van de aanvullende sociale 

verzekering, zoals de tweede pensioenpijler.

Eigen verantwoordelijkheid en 

aanvullende sociale verzekering zijn 

vandaag cruciaal voor het behoud van 

de sociale zekerheid. Willen we de 

gezondheidszorg (terug)betaalbaar

houden, dan moeten we ons in de 

verplichte ziekteverzekering de vraag 

durven stellen welke niet-essentiële zorg 

we aan een private pijler toevertrouwen. 

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%. 
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HET VBO PLEIT VOOR …

Opnieuw een evenwicht tussen verzekering 
en solidariteit

Een billijke vervangingsratio

Inzetten op werk als slimme armoedebestrijding

5 OESO, ‘Pensions at a Glance’, 2017.
6 Europese Verordening 883/2004.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS

Wat is sociale zekerheid? Er bestaat geen 
eenduidige definitie. Internationaal wordt de lijst 
van sociale risico’s uit conventie nr. 102 van de 
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) als basis 
gebruikt. Die risico’s zijn gezondheidsverzorging, 
ziekte, moederschap, invaliditeit, ouderdom, 
vroegtijdig overlijden, arbeidsongevallen en 
beroepsziekten, kinderlast en werkloosheid. 
Ook de Europese Unie ontwikkelde zo’n lijst6. 

Historisch ligt de kiem van onze sociale zekerheid 
bij Otto von Bismarck, de 19de- eeuwse Duitse 
staatsman. Op 17 november 1881 las de kanselier 
in de Reichstag de wetten op de verplichte sociale 
verzekering voor de arbeiders voor. Die dag wordt 
algemeen als geboortedatum van de moderne sociale 
zekerheid aangenomen. Ons huidige stelsel is een 
mengvorm van enerzijds de Bismarckiaanse opvatting 
die het arbeidsinkomen beschermt tegen de sociale 
risico’s, en anderzijds de Beveridgiaanse visie (naar 
het rapport van Brits econoom en politicus William 
Beveridge van 1942) die alle burgers wil vrijwaren voor 
armoede in alle omstandigheden. In essentie moet 
de sociale zekerheid een antwoord geven op één van 
de meest fundamentele noden van de mens, m.n. 
de bestaanszekerheid.

In 2019 is het 75 jaar geleden dat het sociaal pact 
werd gesloten. Dat vormde de grondslag voor de 
naoorlogse sociale zekerheid voor werknemers 
in België. In dat pact werd de bestaande 
wetgeving inzake pensioenen, kinderbijslag voor 
werknemers en jaarlijkse vakantie gebundeld 
en werden de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
en de werkloosheidsverzekering verplicht.

Waar de draagkracht 
van de sociale 
zekerheid eindigt, 
begint het terrein van 
de aanvullende 
sociale verzekering

Duitsland scoort even laag (49,8%), maar Frankijk 

(70,3%) doet flink beter en Nederland doet het met 

100,2% uitmuntend5. Een aanvullende tweede of zelfs 

derde pijler moet ons helpen om onze levensstandaard 

na pensionering te behouden. De integratie van

meerdere pijlers heeft ook nog andere voordelen (lees 

hierover het artikel ‘Heeft onze sociale zekerheid nog

een toekomst?’, p. 18).

Om het draagvlak te blijven garanderen is het van 

belang dat de sociale zekerheid voldoende in ruil biedt 

in verhouding tot de hoge bijdragen die worden 

betaald. Een adequaat evenwicht tussen solidariteit 

en verzekering is cruciaal. De slinger mag niet in één 

richting doorslaan. De solidariteit moet betrekking

hebben op de echte behoeftigen en behoeften 

waarover er brede consensus is om die solidair te 

dragen. Zo was bijvoorbeeld het tijdskrediet zonder 

motief op kosten van de solidariteit een uitwas die 

eigenlijk niet te verantwoorden viel. En zo zijn er tal 

van voorbeelden die het maatschappelijk draagvlak 

ondermijnen en tegelijk de betaalbaarheid van het 

stelsel onder druk zetten. Denk aan de discussie over 

zware beroepen, of over bepaalde periodes die 

gelijkgesteld worden met werk om dan sociale rechten 

te openen. Denk aan de uitkeringen zonder arbeid te 

hebben verricht louter op basis van studies (die 

bovendien vaak te weinig arbeidsmarktgericht zijn). 

Of nog, de in de tijd onbeperkte werkloosheids-

uitkeringen zonder deugdelijke responsabilisering. 

Kortom, rechten brengen ook plichten mee. Dat is 

fundamenteel. Daarnaast is de strijd tegen sociale 

fraude en misbruik van sociale zekerheid vanzelf-

sprekend een topprioriteit en moet actief, structureel

en efficiënt worden opgespoord. 
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De sociale zekerheid in ons land wordt 
geroemd in het buitenland. Vraag is hoe 
lang we het peperdure model nog kunnen 
betalen. Hoge uitgaven betekenen immers 
niet per definitie hoge performantie. Liggen 
de huidige structuren en uitgavenposten 
nog in lijn met de echte noden en 
uitdagingen van vandaag?

Duur is geen 
synoniem van
performant

Met 28,9% van het bbp dat België investeert in de sociale 

uitgaven1 (ruimer begrip van sociale uitgaven in vergelijking 

met de socialezekerheidsuitgaven die we hieronder 

bespreken) is ons land na Frankrijk koploper binnen de OESO2. 

We behoren tot de herverdelingskampioenen en scoren ook hoog

inzake inkomensgelijkheid.

WIE BETAALT WAT?
De sociale zekerheid van werknemers3 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 51,3 miljard euro in 2018, of 71,5% 

van de totale ontvangsten van het stelsel. 

ANALYSE: DE INVESTERING

1 Het gaat over volgende domeinen: leeftijd, overleving, ongeschiktheid, 
gezondheid, gezin, actief arbeidsmarktbeleid, werkloosheid, huisvesting, 
overheidsuitgaven voor onderwijs en opvang voor jonge kinderen tot 6 jaar.

2 OESO, ‘Social Expenditure Update’, 2018.
3 Er bestaan vandaag drie verschillende socialezekerheidsstelsels: dat van de 

werknemers, de zelfstandigen en de ambtenaren. In deze REFLECT focussen 
we op de klassieke sociale zekerheid voor werknemers.
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neemt. Ondanks een globale tevredenheid van de 

gebruikers biedt de zorgverlening nog in onvol-

doende mate een antwoord op de medische 

noden, rekening houdend met het best beschik-

bare wetenschappelijk bewijs. Denk maar aan het 

voorschrijven van antibiotica of het gebruik van 

medische beeldvorming4. 

De uitgaven voor de werkloosheid (incl. 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. 

De overheid neemt het saldo voor haar 

rekening. Dat deel komt van alternatieve 

financiering (een deel van de btw-op-

brengsten en roerende voorheffing, in 

2018 goed voor 12,5 miljard euro of 17,4% 

van de totale inkomsten) en van rijkstoe-

lagen (5,6 miljard euro of 7,8%, 2018). Dat 

laatste omvat de klassieke overheidstoelagen 

en ook de evenwichtsdotatie die per slot van 

rekening het begrotingsevenwicht moet garanderen. 

De nieuwe wet op de financiering van de sociale 

zekerheid van april 2017 – noodzakelijk omwille van de laatste 

staatshervorming en de taxshift – responsabiliseert de sociale 

partners bij de vaststelling van die laatste dotatie. Ze moeten er met 

andere woorden voor zorgen dat hun sociale akkoorden budgettair 

neutraal zijn. Onderstaande diagram toont het aandeel van de 

verschillende financieringsbronnen in de sociale zekerheid voor

werknemers.

De sociale bijdragen op zich volstaan niet meer om alle socialezeker-

heidsuitgaven 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 fel gestegen, bijna verdubbeld zelfs. Die stijgende 

trend kunnen we niet blijven volhouden.

KOST IN VERHOUDING TOT PERFORMANTIE
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 vervan-

gingsratio’s niet altijd royaal (lees het artikel ‘Solidariteit vs. verzeke-

ring. Waar ligt het evenwicht?’, p. 4). 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 

België investeert 
28,9% van het bbp in 
de sociale uitgaven

4 Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg (KCE), Rapport 
Performantie, 2015.

(*) Om een volledig beeld van de arbeidsongevallensector te krijgen, moet 
rekening worden gehouden met de door de werkgevers betaalde premies 
(953 miljoen euro in 2017) en de door de verzekeraars betaalde uitkeringen 
(899 miljoen euro in 2017). 

Pensioenen 
41%

Overdrachten 
voor geneeskundige 

verzorging 
34,7%  

Ziekte- en 
invaliditeitsuitkeringen 

12,6% 

RVA 
10,9%

Beroepsrisico's* 
0,9%
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Bron: RSZ 2018

Bijdragen 
71,5%

Toelagen van 
de overheden 

7,8% 

Alternatieve 
financiering 

17,4%

Andere 
3,3%

VERDELING ONTVANGSTEN SOCIALE ZEKERHEID 
WERKNEMERS

Bron: RSZ 2018

Bron: RSZ 2018

VERDELING UITGAVEN SOCIALE ZEKERHEID 
WERKNEMERS

2018

Pensioenen 28,0

Geneeskundige verzorging 23,7

Ziekte- en invaliditeitsuitkeringen 8,6

RVA (werkloosheid, verloven) 7,4

Beroepsrisico's 0,6

Totaal 68,4

In miljard euro



Ons land moet de uitgaven tegen het licht durven houden. Met een 

ritme van sociale uitgaven dat structureel hoger ligt dan de 

inkomsten loopt het systeem vroeg of laat tegen zijn eigen grenzen 

aan. Met grote uitgavenposten, zoals de uitgaven voor ziekte- en 

invaliditeitsuitkeringen, pensioenen en gezondheidszorg die sneller 

stijgen dan het bbp (zie figuur hieronder) hebben we een serieus 

probleem. 

De echte vraag luidt: wat willen we echt dekken met onze sociale 

zekerheid? Besteden we de beschikbare middelen efficiënt? Zetten 

we selectief genoeg in om de echte behartenswaardige gevallen te 

dekken zonder daarbij het algemeen

draagvlak te ondermijnen? Moet de 

solidariteit wel alle niet-essentiële

zorg blijven dragen? Liggen de 

huidige structuren en uitgaven-

posten nog in lijn met de echte 

noden en uitdagingen van

vandaag? Wat kunnen we leren 

van het buitenland? Doorheen

de artikels van deze REFLECT 

geven we een aantal voorzetten 

en antwoorden. 

ARBEID IS EEN DURE ZAAK
Met sociale bijdragen op loon als belangrijkste 

financieringsbron van de sociale zekerheid kost 

arbeid in ons land veel. Talent, 

onze enige grondstof, is een dure 

aangelegenheid. De overheid 

roomt immers veel af. Dat zien 

we duidelijk aan de loonwig, het 

verschil tussen de totale kost 

voor de werkgever en het 

nettoloon van de werknemer

(zie onderstaande tabel). 

De lasten voor de onderne-

mingen opdrijven om de 

stijgende sociale uitgaven 

te dekken, tast het economisch 

weefsel verder aan en is daarom een heel slecht 

idee. Het maakt onze ondernemingen minder 

competitief en remt onze groei. Dat leidt op zijn 

beurt tot een niet-duurzame sociale zekerheid. 

Minder lasten op arbeid daarentegen 

maakt werken aantrekkelijk en 

stimuleert jobcreatie. Werk hebben is 

de beste sociale zekerheid voor de 

mensen en draagt duurzaam bij tot 

onze sociale zekerheid (minder 

uitgaven, meer inkomsten).

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.

Moet de 
solidariteit alle 
niet-essentiële 
zorg blijven 
dragen?

De wettelijke 
pensioenen gaan 
lopen met 41% van 
de beschikbare 
middelen
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IT’S THE LABOUR 
MARKET, STUPID

Veel sense of urgency brengen de 

vergrijzing en de te verwachten uitga-

ventsunami 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 EU-28) en 60,5 jaar (64,3 jaar in de OESO) horen 

we bij de slechtere leerlingen op Europees en 

internationaal niveau 1. Langer werken 

is onvermijdelijk voor wie de duurzaamheid 

van de sociale zekerheid ernstig neemt.

ANALYSE: IN EUROPA

Sociale 
zekerheid in 
Europees 
perspectief

Een eigen karakter. Met een 

tekort van 488 miljoen euro in 

de begroting van de sociale 

zekerheid (2018) is dat allerminst een 

understatement. 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 

(lees ook het artikel ‘Duur is geen 

synoniem van performant’, p. 10). 

In 1960 was dat amper 11,4%. Zo verder 

doen, is geen optie.

De Belgische sociale zekerheid heeft 
haar eigen karakter en uitdagingen. 
Hoe verhoudt België zich ten aanzien 
van andere EU-lidstaten? Kunnen we 
inspiratie putten uit buitenlandse 
modellen? En wat kunnen we 
verwachten van Europa?

1 Bronnen: Eurostat, 2017 en OESO, 2016.
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Voor een 
duurzame sociale 
zekerheid is 
langer werken 
onvermijdelijk

Het beleid in België is veel te passief. Dat weerspiegelt zich in onze 

ondermaatse werkzaamheidsgraad 2 en activiteitsgraad 3. Wanneer 

we ons land vergelijken met de buurlanden en de Scandinavische

landen (zie bovenstaande figuur) stellen we vast dat onze arbeids-

markt 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.

Het Belgisch beleid activeert te weinig. In de verdeling van de 

overheidsuitgaven inzake arbeidsmarktbeleid zien we een groot 

verschil tussen ons land en de Scandinavische landen (zie onder-

staande figuur). 

Die laatste geven de 

voorkeur aan een beleid dat 

gericht is op herinschakeling 

op de arbeidsmarkt (actieve 

uitgaven). Ons land daarente-

gen, trekt een veel groter 

aandeel uit voor steun en dus 

passieve uitgaven (68,5% of 2/3 

van het totaal) dan voor active-

ring (22,8%). Mikken op een 

substantieel niveau van uitkerin-

gen beperkt in de tijd, levert, in 

combinatie met een strikte activering, 

betere resultaten op dan lang in de tijd 

uitgesmeerde en op termijn navenant 

lagere uitkeringen.

NAAR EEN EUROPESE SOCIALE 
ZEKERHEID? 
In een Europese Unie waar de vrijheid van kapitaal, 

goederen en diensten, en personen leidt tot een

grotere markt en minder grenzen, blijven de 

lidstaten wel bevoegd voor hun socialezekerheids-

beleid. Met haar ‘Europese pijler van sociale 

rechten’ (2017) bevestigt de Europese Commissie 

evenwel haar ambitie om behalve op economische 

ontwikkeling ook meer te focussen op sociale 

bescherming. 

De Europese pijler van sociale rechten is een lijst 

van 20 rechten en principes, onderverdeeld in 

drie hoofdstukken:

1. Gelijke kansen en toegang tot de arbeidsmarkt;

2. Billijke arbeidsvoorwaarden; 

3. Sociale bescherming en inclusie.

Het derde hoofdstuk beschrijft onder meer het 

streven naar betaalbare en goede opvang en 

onderwijs voor kinderen en het uitroeien van

kinderarmoede. Komen ook aan bod: een

adequate sociale bescherming voor werknemers 

en zelfstandigen, een adequaat minimuminkomen, 

toegankelijke, kwalitatieve en betaalbare preven-

tieve en curatieve gezondheidszorg voor iedereen, 

inclusie van personen met een handicap, goede 

sociale huisvesting en ondersteuning voor

kwetsbare personen …

2 De werkzaamheidsgraad is de verhouding tussen het aantal
werkenden en de bevolking op arbeidsleeftijd.

3 De activiteitsgraad is het aandeel werkenden en 
werkzoekenden, samen de beroepsbevolking, binnen
de bevolking op arbeidsleeftijd.
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HET VBO PLEIT VOOR …

Meer focus op actief dan passief arbeidsmarktbeleid

Langere effectieve loopbanen

Een Europese convergentie inzake sociale 
bescherming, zonder inmenging van de EU 
in de nationale stelsels

Deze ‘sociale pijler’ is juridisch niet-bindend 

en verplicht lidstaten niet om hun 

wetgeving aan te passen. De Europese 

Commissie ziet die pijler echter als een 

basis voor sociale vooruitgang. Ze wil de 

lidstaten motiveren en engageren door elk 

jaar te rapporteren over de scores die elk 

land bereikt op het vlak van de verschil-

lende principes van de sociale pijler. Sinds 

de top van Göteborg eind 2017 ontvangen 

de lidstaten in het kader van het proces van 

het Europese Semester aanbevelingen 

inzake de sociale performantie.

Hoewel werd gekozen voor een op 

stimulansen gebaseerde aanpak, is het 

jammer dat de Europese pijler van sociale 

rechten door de Europese Commissie, de 

Raad en het Europees Parlement worden 

gebruikt om steeds 

strengere en preciezere 

Europese wetgevende 

initiatieven in sociale 

aangelegenheden te 

rechtvaardigen. Zo 

legt het ontwerp van 

Richtlijn over het 

evenwicht tussen werk en privéleven een

minimumniveau vast voor de vergoeding 

van het vaderschapsverlof en voert het de plicht in om een deel van 

het ouderschapsverlof te vergoeden, terwijl dit traditioneel tot de 

autonomie van de nationale autoriteiten behoort. Voorts valt te 

betreuren dat die nieuwe Richtlijn ingaat tegen de raamovereen-

komst inzake ouderschapsverlof, in 1995 afgesloten en in 2009 

herzien door de Europese sociale partners. Het is niet de taak van 

de EU om dwingende maatregelen op te leggen om haar legitieme 

doelstellingen inzake sociale convergentie te bereiken.

De Europese Commissie wil in het bijzonder zelfstandigen en 

werknemers die in atypische arbeidsvormen werken, vlotter 

toegang verlenen tot sociale bescherming. Eind 2018 heeft de 

Europese Commissie best practices en nationale wetten in de 

materie verzameld. Er moet eens te meer, en zeker gelet op de 

unanimiteitsregel, vermeden worden dat het ontwerp van aanbeve-

ling over de toegang tot sociale bescherming uitmondt in nieuwe 

bindende Europese regels, zoals het Europese minimumloon of de 

verplichting om bepaalde atypische werknemers automatisch aan

te sluiten bij de sociale zekerheid van loontrekkenden.

Sociale zekerheid is een intergouvernementele materie, waardoor

lidstaten unaniem akkoord moeten gaan met Europese initiatieven 

alvorens deze door te voeren. Met andere woorden, Europa kan dat 

niet supranationaal opleggen. De toekomst op dit punt blijft 

onzeker omdat er in de EU heel wat politieke stemmen opgaan om 

het verplicht unaniem akkoord in het domein van de sociale 

zekerheid af te schaffen. Toch is een Europese sociale zekerheid 

nog niet voor morgen. In elk geval moet ons land dringend de 

broodnodige maatregelen nemen die onze sociale zekerheid een

duurzame toekomst bieden. 

Een Europese 
sociale zekerheid 
is nog niet voor 
morgen
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Een duurzame sociale zekerheid moet sporen met de 
draagkracht van de economie. Dat het schoentje daar wringt is 
bekend. Om de concurrentiekracht van onze bedrijven én van 
het land te behouden, moeten de inkomsten en de uitgaven 
van onze sociale zekerheid beter in balans. 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%1. Om daarna opnieuw te 

dalen tot 27% van het bbp in 2070. Belangrijke bedenking: die 

ramingen steunen op hypothesen (o.a. structurele werkloosheid en 

productiviteit) die een stuk gunstiger zijn dan de waarden die sinds 

2000 effectief werden gerealiseerd.

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 

ondermijnen. De financiering blind en onvoorwaardelijk de 

uitgaven laten volgen is geen optie. Een sociaal paradijs kan niet 

op een economisch kerkhof worden gebouwd. Doel moet zijn om 

de uitgaven in toom te houden. Dat kan door in te zetten op 

risicopreventie om zo te komen tot een performante en duurzame

sociale zekerheid (lees het artikel 'Voor wat, hoort wat', p. 20). 

Ook in de welvaartsenveloppe2 kan economischer (én doelgericht 

socialer) worden omgesprongen met de schaarse middelen. Die 

enveloppe koppelt de sociale uitkeringen aan de gestegen 

welvaart en werd verankerd in het Generatiepact3. Dat betekent 

een tweejaarlijkse factuur van honderden miljoenen euro’s. 

De parameters om die enveloppe te berekenen, zoals de cijfers 

voor de productiviteitsstijgingen, stroken echter niet met de 

economische realiteit. Daardoor wordt de last voor de economie 

jaar na jaar zwaarder. Die evolutie is onhoudbaar.

Heeft onze 
sociale 
zekerheid nog 
een toekomst? 

FLEXICURITY ALS LEIDRAAD
Door het evenwicht tussen actieven (werkenden) en inactieven 

(gepensioneerden) te herstellen, kan de arbeidsmarkt zelf de oplossing 

bieden. Die verhouding is sinds de jaren 50 helemaal uit balans. 

Decennialang zijn de grote sociale zekerheidsstructuren nauwelijks 

veranderd. De context waarin we leven en werken en de loopbaan-

trajecten daarentegen wel. De cijfers spreken boekdelen. In 1950 

betrad een jongere gemiddeld op 16 jaar de arbeidsmarkt, bedroeg 

de gemiddelde loopbaanduur 48 jaar en lagen de effectieve en 

wettelijke pensioenleeftijd respectievelijk op 64 en 65 jaar. Anno 2019 

is de realiteit in niets nog te vergelijken met toen. Een jongere start 

gemiddeld met werken op de leeftijd van 21,5 jaar, zijn of haar 

loopbaan duurt 39 jaar (waarvan 32,9 jaar effectief) en de feitelijke 

uittredingsleeftijd ligt op 60,5 jaar (ondanks de op vandaag wettelijke 

pensioenleeftijd van 65 jaar). Samengevat: we starten vandaag later

met werken, hebben een kortere loopbaan, stoppen vroeger, maar 

leven langer en genieten dus vele jaren meer van een pensioen. 

PIJLER 1: DUURZAAM

1 De cijfers van de Studiecommissie voor de Vergrijzing zijn strikter dan die van 
de OESO zoals geciteerd in artikel 'Duur is geen synoniem van performant', 
p. 10. Ze houden geen rekening met huisvesting, onderwijs en een actief
arbeidsmarktbeleid. 

2 De welvaartsenveloppe zijn financiële middelen bestemd voor de welvaartsaan-
passing van de inkomensvervangende socialezekerheidsuitkeringen en de 
sociale bijstand.

3 Het Generatiepact (2005) bevat een rist maatregelen om meer mensen aan het 
werk te krijgen en langer werken aan te moedigen.
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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’.

Door in te zetten op meerdere 

pijlers5, repartitie en kapitalisatie combineren we 

collectieve solidariteit en individuele verantwoordelijk-

heid. Die combinatie maakt ons socialezekerheidsstelsel 

beter bestand tegen economische en sociale schokken. 

Zo verschaft de sociale zekerheid een vervangings-

inkomen bij een sociaal risico. En krijgen we een pensioen 

zodra we te oud zijn om te werken. Maar ook hier moeten 

we, zoals hierboven al gesignaleerd, waakzaam blijven om 

het stelsel op lange termijn duurzaam te houden. Ons 

wettelijk werknemerspensioen steunt immers op 

herverdeling. De pensioenen worden betaald met de 

bijdragen van de actieve bevolking. Door de vergrijzing 

groeit het aantal gepensioneerden en krimpt het aantal 

actieven. Waar er in 2017 nog 2,3 werkenden waren per 

gepensioneerde, vermindert deze ratio drastisch naar 

1,7 werkenden per gepensioneerde in 2060. Dat heeft 

een impact op de financiering van die pensioenpijler6.

Een meer duurzame oplossing is de combinatie van die 

eerste pijler met een tweede pijler gebaseerd op 

kapitalisatie. Zo’n combinatie verzekert bovendien een

beter behoud van de levensstandaard. Dat wordt nog

versterkt door de zgn. derde pijler, het privaat pensioen-

stelsel, 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. 

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 69,5% 

bengelt België achterin het Europees peloton (gemiddeld 72,3%) en is 

het nog een heel eind verwijderd van zijn doelstelling van 73,2% tegen 

2020. Onze werkzaamheid tijdens de eindeloopbaan (de mate waarin 

55-plussers aan de slag zijn) blijft ronduit dramatisch met slechts 49,9% 

tegenover 58,5% gemiddeld in de EU. De ondernemingen creëren 

volop jobs, maar krijgen de talloze openstaande vacatures moeilijk 

ingevuld. Onze werkzaamheidsgraad moet worden opgekrikt. Alleen

zo kunnen we ons socialezekerheidsstelsel ‘future proof’ maken. 

De realisatie van een hogere werkzaamheid kan door middel van 

‘flexicurity’ (flexibility en security, dat een flexibele arbeidsmarkt 

combineert met een goede (sociale) zekerheid voor de werknemers). 

Er is behoefte aan een wendbaar arbeidsrecht dat toelaat flexibel op 

de markt in te spelen en rekrutering gemakkelijker maakt. Een 

moderne sociale zekerheid en actief arbeidsmarktbeleid met rechten 

en plichten dat inzet op matchen van vraag en aanbod, smeren de 

overgang of transitie van de ene job naar de andere en stimuleren 

langer werken (lees het artikel ‘Voor wat, hoort wat’, p. 20). 

Levenslang leren tot slot bevordert de werkbaarheid, inzetbaarheid en 

werkzekerheid de hele loopbaan lang. Dat is een eigentijdse vorm van 

sociale zekerheid.

ZONDER GROEI, GEEN SOCIALE ZEKERHEID
Sociale zekerheid herverdeelt onze welvaart en organiseert solidariteit 

met hen die door een sociaal risico zijn getroffen. Om de taart van de 

welvaart te verdelen, moet die eerst worden gebakken. ‘Business > 

Growth > Prosperity’. Ondernemerschap leidt tot groei, en groei leidt 

tot jobs. Werk leidt op zijn beurt tot koopkracht en dus tot welvaart.

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 aantrekkelijk-

heid voor investeringen. De grote wig tussen de loonkost voor de 

werkgever en wat de werknemer netto overhoudt, blijft een groot 

probleem. Om die loonwig van meer dan 50% (OESO)4 te verkleinen

en 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 

De parameters van de 
welvaartsenveloppe 
stroken niet met de 
economische realiteit

4 OESO, ‘Taxing wages’, 2018.
5 De 1e pijler is het collectief wettelijk pensioen, de 2e pijler is 

een aanvullend sectoraal of ondernemingspensioen en de 
3e pijler betreft het individueel pensioensparen.

6 Bron: Studiecommissie voor de Vergrijzing, rapport 2018.

HET VBO PLEIT VOOR …

Een sociale zekerheid die spoort met de economie

Groei door lastenverlaging

Een combinatie van repartitie en kapitalisatie met 
meerdere pijlers
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PIJLER 2: PERFORMANT

Voor wat, hoort wat
Onze sociale zekerheid moet performant zijn. Die slagkracht betekent meer 
dan alleen een bescherming tegen sociale risico's. Inzetten op preventie en 
aanzetten tot activering zijn minstens even belangrijke bouwstenen.

En toch wordt er weinig in preventie geïnvesteerd. Onze 

gezondheidszorg werkt vooral op de behandeling. De KPI’s van 

onze preventieve zorg halen zelfs niet altijd de internationale 

doelstellingen. Zo ligt de dekkingsgraad voor een aantal 

kindervaccinaties nog altijd onder de aanbevolen 

immuniseringsdrempel. 

Ook verschillende indicatoren voor gezondheidspromotie en 

levensstijl staan in het rood. De groep volwassenen met obesitas 

krimpt niet, er is nog altijd een hoge prevalentie van dagelijkse 

rokers, we bewegen te weinig … Volgens de meest recente en 

beschikbare cijfers bedroegen de uitgaven voor volksgezondheid 

en ziektepreventie in België slechts 2,1 % van de totale gezond-

heidsuitgaven, lager dan het EU-gemiddelde van 3 %. Een gericht 

preventiebeleid zorgt niet alleen voor een betere gezondheid en 

hogere levenskwaliteit, het voorkomt ook ziekteverzuim op het 

werk. Bovendien kan het de economische groei versterken – 

wat leidt tot meer koopkracht – en besparingen opleveren 

binnen de ziekteverzekering. De bevoegdheden en dus 

ook de lasten en lusten van de ziekteverzekering zijn 

verdeeld tussen federaal en regionaal niveau. En daar 

durft het wel eens haperen. Een actieplan om minstens 

de bestaande initiatieven over de verschillende bevoegdheids-

niveaus heen te coördineren is geen overbodige luxe.

PREVENTIE TEGEN WERKLOOSHEID
Preventie overstijgt de pure gezondheid en is ook een middel om 

(langdurige) werkloosheid te vermijden. De kans op een zinvolle 

job start met de juiste studiekeuze. De jongere moet vooraf goed 

geïnformeerd worden over zijn keuze. Daarom moet er meer

transparantie komen over de jobkansen van studierichtingen en 

verdienen de arbeidsbemiddelaars een structurele rol in de scholen. 

Zo slaan we, al dan niet in synergie met andere actoren, 

zoals werkgeversorganisaties, de brug tussen onderwijs 

en ondernemingen. 

Kwalitatief werkplekleren biedt een duidelijke meerwaarde in de 

overgang van school naar werk. Trouwens, na de school houdt leren 

niet op. Kennis veroudert almaar sneller.

Preventie is de eerste van drie bouwstenen voor een perfor-

mante sociale zekerheid. Gezond leven moet vermijden 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.
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Neem deel met je bedrijf en 
steun de Belgische atleten

Pieter Timmers
Zilveren medaille - Rio 2016 

Zwemmen

“Het is bijzonder hard werken als je de 

absolute top wil bereiken in de sport. Een 

event als de Team Belgium Run is nog 

maar eens een boost om door te zetten.”

Jan Hofman
CEO Net IT

“Dat we als KMO zo’n exclusief 

event kunnen bieden aan onze 

medewerkers is echt super.” 

Marc Raisière
CEO Belfius

“Wij steunen Team Belgium en onze 

atleten omdat je nooit alleen aan de 

top geraakt.”

Pierre-Olivier Beckers
Voorzitter BOIC

“Dankzij hun deelname aan de run 

helpen de bedrijven de Belgische 

atleten om topprestaties te halen 

in Tokyo 2020.”

Een initiatief van het 
Belgisch Olympisch en 
Interfederaal Comité in 
samenwerking met het 
Verbond van Belgische 
Ondernemingen.

Info & 

inschrijving

www.teambelgiumrun.be



Dat fenomeen betekent een nieuw sociaal 

risico (lees daarover het artikel ‘Naar 

eigentijdse vormen van sociale zekerheid’, 

p. 26).

BESCHERMING TEGEN 
ARMOEDE
Traditioneel verwachten mensen dat de 

sociale zekerheid hen beschermt tegen 

sociale risico’s en een vervangingsin-

komen biedt of bepaalde kosten helpt 

dragen. Maar er is meer. Ze speelt 

ook een belangrijke rol bij de 

armoedebestrijding. Dankzij de 

sociale transfers1 neemt het 

armoederisico met meer dan 10% 

af, van 26,3% tot 15,9% (Eurostat, 2017). Dat 

is belangrijk voor de sociale cohesie en zorgt 

voor een maatschappelijk rustig onderne-

mingsklimaat. De welvaartsenveloppe kan 

daartoe dienen (lees daarover het artikel

‘Heeft onze sociale zekerheid nog een

toekomst?’, p. 18). Om duurzaamheidsrede-

nen wordt die enveloppe best niet breed 

uitgesmeerd, maar selectief toegekend aan 

die mensen met de grootste noden. Nog in 

de strijd tegen de armoede trokken de 

sociale partners in een vorig interprofessio-

neel akkoord het verlof voor alleenstaande 

ouders om voor hun kinderen te zorgen op 

met bijna 40%. 

WERKEN STIMULEREN
Een performante sociale zekerheid moet ten 

slotte ook aanzetten tot werken, ze moet 

met andere woorden 'arbeidsgericht' zijn. 

De arbeidsmarkt draagt bij tot de duurzaam-

heid van onze sociale bescherming. 

Omgekeerd moet de sociale zekerheid de 

werkzaamheid op onze arbeidsmarkt 

stimuleren en verbeteren (69,5% vandaag 

tegenover een doelstelling van 73,2% tegen 

2020). Dat kan op verschillende domeinen. 

Een eerste doel is om werkloosheidsvallen 

en inactiviteitsvallen te vermijden en te 

elimineren. Werken moet aantrekkelijker 

zijn dan niet-werken. 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 ‘werkloos-

heidsverzekering’ weer waar het echt om gaat. Dat vereist 

een beleid dat economische groei aanzwengelt, de 

vraag naar arbeid stimuleert en mikt op jobcreatie.

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 sleutelele-

ment. 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 bij een werkloosheidsver-

zekering met in de tijd 

onbeperkte uitkeringen 

zijn twee elementen 

essentieel: vooreerst de 

LEEFLONERS EN ANDERE GELEDINGEN

De activeringsstimuli kunnen ook worden toegepast 
in het bijstandssysteem voor leefloners. Daarnaast 
schuilt nog heel wat potentieel bij de arbeidsreserve 
van de inactieven. Dat is een restcategorie van vaak 
laaggeschoolden die in geen van de vorige bijstands- 
of verzekeringsstelsels terug te vinden zijn. Mensen 
op arbeidsleeftijd die niet aan de slag zijn aan het 
werk krijgen is een rijke bron aan talent.

Deze arbeidsgerichtheid betekent dat in alle geledingen 
van de sociale bescherming werken wordt gestimuleerd 
en niet-werken ontmoedigd. Inactiviteit mag niet 
worden gesponsord. Dat moet een leidmotief zijn bij het 
doorvoeren van hervormingen.

Opleiden tot 
werkloosheid 
is zinloos

Er vindt een 
verschuiving plaats 
van werkloosheid naar 
arbeidsongeschiktheid
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effectieve begeleiding en opvolging, en twee, de controle op het 

zoekgedrag en de arbeidsbereidheid van de werklozen. Uit het 

RVA-jaarverslag van 2017 blijkt echter dat het activeringsbeleid 

hapert: het aantal sancties voor ondermaats zoekgedrag daalde 

spectaculair. En dat in tijden waar er bijna 150.000 vacatures niet 

ingevuld raken. Die evolutie doet vragen rijzen bij de onbeperkte 

duur van de Belgische werkloosheidsuitkeringen. Dat kan anders. Een 

mogelijk voorstel bestaat eruit dat de federale sociale zekerheid de 

uitkeringen nog voor twee jaar ten laste neemt. Daarna is het aan de 

regio’s om met de overgedragen middelen voor langdurige werk-

loosheid een eigen uitkeringsbeleid te voeren en/of die middelen op 

een andere manier in te zetten.

COMMUNICERENDE VATEN
De verschillende takken van de sociale bescherming zijn communice-

rende vaten waar de wet van de minste weerstand speelt. Door de 

strengere regels in de werkloosheid en het ‘brugpensioen’ (SWT) 

stijgt het aantal uitkeringsgerechtigden in de ziekteverzekering. Met 

andere woorden: er gebeurt een verschuiving van werkloosheid naar

arbeidsongeschiktheid. 

De toename van het aantal arbeidsongeschikten kent drie verklaringen:

• de veroudering van de actieve bevolking;

•  geen systematische en regelmatige controle van de staat van 

arbeidsongeschiktheid;

•  (tot voor kort) het gebrek aan een beleid dat in een vroeg stadium 

van de arbeidsongeschiktheid probeert om de mensen opnieuw 

in te schakelen op basis van wat ze nog aankunnen (de zgn. 

restcapaciteit).

Kortom, het is belangrijk om over de verschillende takken van de 

sociale zekerheid heen te activeren en daar ook de private markt-

spelers bij te betrekken. Met ‘return to work’2 vindt de arbeids-

gerichtheid ook ingang in de ziekteverzekering waar verder wordt 

getimmerd aan de weg van de activering.  

PERFORMANT BEHEER

Een performante sociale zekerheid 
veronderstelt dat ook onze openbare 
instellingen van sociale zekerheid 
efficiënt en slagkrachtig werken. De 
voorbije jaren zijn heel wat stappen 
gezet, van initiatieven zoals 
de G-Cloud3 tot fusies van 
instellingen (Fedris4).

1 Sociale transfers omvatten de sociale hulp voorzien door 
federale, regionale en lokale overheden, en bestaan onder 
meer uit pensioenen, werkloosheidsuitkering, gezinsge-
relateerde voordelen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, 
huisvestingstoelagen, onderwijsgerelateerde voordelen, 
sociale bijstand … 

2 Return to work is een project van overheid en sociale partners 
dat inzet op de terugkeer naar werk van personen met een 
gezondheidsprobleem en op het herinschakelen van arbeids-
ongeschikte werknemers.

3 De G-Cloud is een hybride cloud waar diensten van private 
firma's in publieke cloud-omgevingen worden aangeboden 
samen met diensten gehost in datacenters van de overheid. 
Het G-Cloudprogramma is een gezamenlijk initiatief van 
meerdere publieke instellingen: federale overheidsdiensten, 
instellingen van de sociale zekerheid en de zorgsector… 
Het beheer gebeurt door de overheid.

4 Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico’s, is een 
openbare instelling van sociale zekerheid en maakt deel uit 
van de federale overheid. Het agentschap werd opgericht op 
1 januari 2017 als een fusie tussen het Fonds voor arbeidson-
gevallen en het Fonds voor de beroepsziekten. www.fedris.be

Sociale 
zekerheid 
activeert 
groei

HET VBO PLEIT VOOR …

Sterkere inzet op preventie

Een activerende sociale zekerheid

Het selectief gebruik van de welvaartsenveloppe 
voor de echte noden
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Tomorrow’s Europe

Waves of change are disrupting politics and shaking-up 
the status quo. From yellow vests to climate marches, 
citizens are taking to the streets to fight for increased 
ownership in the decision-making process. Internal 
contestations of social, political and economic models 
as well as growing competition from global players in a 
perplexing international economy are increasingly diffi-
cult to manage. 

Since its creation, the European Union has found ways 
to address member states’ issues that could otherwise 
not be resolved and offer opportunities otherwise not 
available. The European Union has made Europe strong-
er through cooperation and trust, even if this inclusive 
path may have been difficult. Paradoxically, just when 
the EU is needed the most, its essence is the most en-
dangered. Europe’s cohesion is threatened by fake news 
and disinformation, climate change is source of insecu-
rity, digitalization and social inequalities are transform-
ing our societies and the migration crisis is affecting 
Europe in its entirety. 

Europe must overcome the obstacles and forge a co-
hesive leadership. It is particularly important to prevent 
forces from chipping away at our solidarity which has 
been the envy of many around the world.

On 6 and 7 May at the European Business Summit, busi-
nesses can offer innovative opportunities to overcome 
challenges faced by policy-makers. The Summit offers 
an exceptional platform where business and political 
leaders can engage in fruitful discussions. As we work 
together, we shall ensure that Europe remains at the 
forefront of change by devising strategies to shape the 
future of the continent.

By bringing policy and business together, this year’s edition of 
the European Business Summit entitled Tomorrow’s Europe will 
address the most pressing challenges through the lens of three 
key words: Inclusive, Innovative and interconnected.

INCLUSIVE
Tomorrow’s Europe must involve actors from private companies 
to public institutions and across every sector. As equally im-
portant, Europe must benefit all citizens from West to East and 
North to South offering the same opportunities. Business lies at 
the heart of our societies. It is therefore fundamental to engage 
the private sector in the path to inclusiveness to ensure citizens 
benefit equally from globalisation. 

Today, inclusiveness must also be understood in ecological terms 
aimed at going beyond business as usual by implementing key 
principles of circular economy. The business sector possesses 
the means to tilt the balance towards greater sustainability to 
make a considerable difference.

INNOVATIVE
Fostering innovation is essential to bolster Europe’s position in 
the global economy. Transforming Europe to become more com-
petitive shall occur through supporting business with tailored 
frameworks and policies. Although today top scientists, inven-
tors and talent come from Europe and most criteria are satisfied 
to stimulate innovation, Europe fails to transform start-ups or re-
tain European champions. Continuing to invest in research and 

STRATEGIC PARTNER



development and to offer incentives to encourage innovation 
remains pivotal. Successful examples include green hydrogen 
that may have a key role in accelerating the transition towards a 
cleaner Europe as well as strengthen Europe’s competitiveness 
in the global economy. Policy and business must therefore join 
forces as Europe’s economic prosperity depends on its capacity 
to innovate.

INTERCONNECTED
Technology and globalisation are connecting the world in ways 
not envisioned before. The rapidly developing global connected-
ness brought about by air travel, shipping and digitalisation has 
led to unprecedented mobility for people, goods and information. 
In addition, globalisation in the digital age has opened-up a myr-
iad of opportunities for people and businesses. These stances 
will continue to transform our lives as the more connected and 
integrated the networks become, the more opportunities are 

at the Egmont Palace in Brussels to meet 
experts and policy leaders and debate these 

crucial issues shaping Tomorrow’s Europe

www.ebsummit.eu
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created. The latest technological breakthrough with 5G will offer 
greater connectivity between people, automotive, machines and 
objects. It is also an asset for Europe to compete in the global 
market with potentially billions to make in revenues.

Ultimately, all of these different trends are rapidly transform-
ing Europe in unpredictable ways. To make the most of current 
opportunities, harness the positive forces at work and reaf-
firm Europe’s leadership, policy and business must work hand 
in hand. 

At the European Business Summit, leaders will engage with 
policy-makers and civil society to provoke meaningful discus-
sions looking into how business can act as a solution provider to 
this century’s greatest challenges. Business plays an essential 
role in finding solutions to key issues shaping the future of the 
continent. Together we will envisage how Europe should pro-
gress within the next 5 years setting the next steps towards a 
stronger Europe.



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. Dat leren gebeurt formeel en 

informeel, levenslang en levensbreed, op en buiten het werk, in klas of via een 

MOOC ('massive open online course' of vrij toegankelijke onlinecursus voor een 

groot publiek). Zonder formeel tot de sociale zekerheid te behoren, zorgen 

vorming en levenslang leren voor werkzekerheid. En werk hebben is de beste 

sociale zekerheid. Vorming maakt het werk bovendien werkbaarder en 

faciliteert langer werken. Veel voordelen dus.

Maar er is nog een hele weg te gaan. België moet dringend werk maken van een 

echte leercultuur. Belgische burgers (werknemers, werkzoekenden, inactieven) 

scoren vandaag bedroevend laag op de participatiegraad aan opleidingen. Met 

slechts 8,6% van de bevolking (25-64 jaar) die opleiding volgt, bengelt België 

onderaan de Europese ranking en ver onder het Europese gemiddelde van 

11,1% (Eurostat, Enquête naar de Arbeidskrachten, 2018). Aan de inspanningen 

van werkgevers ligt het niet: met 2,4% van de personeelskosten die ze in 

opleiding investeren, scoren de Belgische ondernemingen de derde beste 

plaats in de Europese ranking, net na Denemarken en Frankrijk en ver boven het 

Europese gemiddelde van 1,7% (Continuing Vocational Training Survey 5, 2015).

Talent is de enige grondstof die ons land rijk is, daarom hebben ondernemingen 

er alle belang bij om te investeren in de competenties van hun medewerkers. 

Ze doen dat ook, want zo blijven ze innovatief en competitief. 

PIJLER 3: EIGENTIJDS

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 en nieuwe vormen van werk vragen nieuwe 
oplossingen. De vraag is: welke?

Naar 
eigentijdse 
vormen 
van sociale 
zekerheid

Ons huidige socialezekerheidsstelsel heeft zijn 

wortels in de naoorlogse periode. In de drie 

decennia na het einde van de Tweede Wereld-

oorlog groeide de economie volop en werd stevig 

geïnvesteerd in de heropbouw van Europa en de 

samenleving. Daarbinnen viel ook de uitbouw van een

solide socialezekerheidsstelsel. Met de petroleumcrisis 

in de jaren 70 braken economisch moeilijke tijden aan. 

Onze samenleving onderging heel wat transformaties, 

onder meer socio-demografisch met de evolutie van

éénkostwinnersgezinnen naar tweeverdienersgezinnen, 

de opkomst van nieuwe sociale risico’s en uitdagingen, 

bijvoorbeeld de combinatie van arbeid en gezin en het 

stijgende aantal echtscheidingen en éénoudergezinnen. 

Intussen zijn we een stuk in de 21ste eeuw en in de ban 

van digitalisering en nieuwe vormen van werken. 

Nieuwe uitdagingen vragen nieuwe oplossingen, horen 

daar ook nieuwe socialezekerheidsstatuten bij?
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De leerrekening 
als hefboom voor 
levenslang leren

Een derde statuut 
verhoogt het 
risico op 
herkwalificaties, 
rechtsonzekerheid 
en grijze zones

Het versterkt bovendien hun aantrekkelijkheid als werkgever. 

Waarom vorming ook niet meenemen in de loonvorming als het gaat 

over de bredere algemene inzetbaarheid van de medewerker? Dat 

kan bijvoorbeeld door een deel van de loonsverhoging die wordt 

verkregen door de indexering te investeren in inzetbaarheid. Op 

die manier wordt de automatische loonindexering gevaloriseerd.

Uiteraard heeft elke medewerker zelf de verantwoordelijkheid 

initiatief te nemen om in functie van zijn inzetbaarheid te blijven 

leren. Leren is zich weren. In de nieuwe economie vallen leren en 

werken steeds vaker samen. Het is de opdracht van een eigentijdse 

sociale zekerheid om dat te faciliteren. De zwakke score die België 

vandaag behaalt, toont aan dat er nog veel werk is aan onze 

leercultuur.

DE RUGZAK, 'LIGHT' 
EN VOL
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 ingesto-

ken als eigen bijdrage. Het vullen van de rugzak gebeurt in een 

uitgekiend evenwicht van solidariteit en eigen verantwoordelijk-

heid. 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 voldoende leeraanbod buiten de werkuren komt.

Het is duidelijk dat in een land als België de ontwikkeling van 

een ‘leerrekening’ coördinatie tussen de verschillende (federale 

en regionale) entiteiten vereist. Een leerrekening in de vorm 

van een 'human capital app' kan trouwens ook dienen als een 

e-competentieportfolio.

GEEN DERDE STATUUT
Onder impuls van digitalisering en de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën ontstaan nieuwe vormen van werk, zoals 'crowd 

work', 'portfolio work', 'ICT-based mobile work', 'independant 

contractors', freelancewerk, platformwerk … 

Ze worden ook wel de 

'flexibele schil' genoemd. 

Die nieuwe werkvormen 

komen tegemoet aan de 

verzuchtingen van zowel de 

bedrijven die wendbaar willen 

inspelen op veranderingen en 

daarvoor het juiste talent op het 

juiste moment willen aantrekken, 

als aan de werkenden die op zoek 

zijn naar autonomie, afwisseling, 

vrijheid in de manier van werken en 

een betere balans werk-privé.

De nieuwe vormen van werk kunnen de drempels voor de toegang 

tot de arbeidsmarkt verlagen en werk verschaffen aan personen die 

het moeilijker hebben op de traditionele arbeidsmarkt. Ze dragen 

bij tot economische groei en verstevigen de financiële basis van de 

sociale zekerheid. Want laat daar geen twijfel over bestaan: voor 

hun sociale bescherming worden de betrokken medewerkers in 

België beschouwd als zelfstandige of als werknemer. Er bestaan

geen tussenvormen. Onder beide statuten genieten ze 

een afdoende bescherming.

De voorbije jaren werden inspanningen geleverd om het zelfstandi-

genstatuut meer te aligneren op dat van de werknemers. De basis 

voor het statuut is de vrije keuze van de betrokken partijen. De roep 

naar een nieuw, derde statuut is inmiddels wat weggedeemsterd. 

Ervaringen uit het buitenland leren immers dat dit voor meer

complexiteit zorgt, met een groter risico op herkwalificaties, 

rechtsonzekerheid en grijze zones. Het is bovendien onduidelijk 

welke rechten en contractuele bescherming zo'n derde statuut zou

bieden. De sociale partners zijn unaniem tegen een derde statuut. 

Essentieel is dat de beleidsmakers zorgen voor een efficiënte en 

adequate controle om misbruiken tegen te gaan en een gelijk 

speelveld garanderen voor de verschillende vormen van werk.

En waarom de vraag niet anders stellen? Zouden we niet beter 

evolueren naar één geharmoniseerd statuut voor wie werkt, 

ongeacht de vorm of manier waarop het werk wordt uitgevoerd? 

Lees daarover het artikel 'Eenvoud versterkt draagvlak en 

efficiëntie', p. 28.  

HET VBO PLEIT VOOR …

Loopbaanlang leren als eigentijdse sociale zekerheid

Een leerrekening die de leercultuur boost

De integratie van de nieuwe vormen van werk in 
de bestaande statuten
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De wereld wordt almaar complexer. Ons stelsel van sociale 
zekerheid ook. Toch zijn eenvoud en transparantie erg 
belangrijk, zodat ieders rechten maar ook plichten duidelijk 
zijn. Het stelsel moet eenvoudiger. Kunnen de verschillende 
statuten bijvoorbeeld worden geharmoniseerd? Wat met 
de overvloed aan uitzonderingen? Hoe kan de 
digitalisering bijdragen tot die vereenvoudiging?

Complexiteit heeft haar kost, voor de overheid én 

voor de ondernemingen. Gebrek aan transparantie 

speelt 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 verantwoor-

delijk. Dat leidt tot berekenend gedrag en werkt oneigen-

lijk gebruik en zelfs misbruik in de hand. Als voor de burger 

het hoe en het waarom niet langer duidelijk zijn, waar moet 

het maatschappelijk draagvlak dan vandaan komen? 

NAAR ÉÉN GEHARMONISEERD STATUUT?
De klassieke sociale zekerheid valt globaal genomen uiteen

in drie stelsels: een stelsel voor werknemers, een stelsel 

voor zelfstandigen en een stelsel voor ambtenaren. Een 

bijkomend stelsel voor de nieuwe vormen van werk is uit 

den boze (lees het artikel ‘Naar eigentijdse vormen van 

sociale zekerheid’, p. 26). Maar mogen we luidop dromen 

van één stelsel voor iedereen die werkt? Dat zou de sociale 

zekerheid van gemengde loopbanen sterk vereenvoudigen 

en de mobiliteit op de arbeidsmarkt bovendien veel

aantrekkelijker maken. Vandaag bestaan er teveel drempels 

die zo’n flexibele mobiliteit afremmen.

Is het logisch dat de sociale 

zekerheid iedereen

(ambtenaar, 

werknemer en 

zelfstandige) gelijk 

behandelt voor de 

niet-werkgebon-

den risico’s, zoals 

ziekte en kinderlast? 

Ja. En vandaag is 

dat – op regionale 

verschillen na – ook het 

geval. De tussenkomst 

voor werkgebonden 

risico’s (arbeidsongeval, pensioen, werkloos-

heid …) hangt wel nog samen met het statuut.

Zoomen we in op de verschillen tussen werknemers en 

ambtenaren dan springt de pensioenvorming in het oog. 

Het gemiddelde wettelijk pensioen verschilt sterk – zo’n 

1.200 euro voor een werknemer en 2.600 euro voor een

ambtenaar. En dan zwijgen we nog over de verschillen die 

binnen de overheid zelf bestaan. Vroeger kon men het 

hoger pensioen voor ambtenaren nog rechtvaardigen als 

een vorm van uitgesteld loon, aangezien het loon een stuk 

lager lag dan wat in de privésector werd betaald. 

Eenvoud 
versterkt 
draagvlak en 
efficiëntie

PIJLER 4: EENVOUDIG

Meer 
arbeidsmobiliteit 
dankzij minder 
muren tussen 
de statuten
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DIGITALISERING STIMULEERT 
(KOSTEN) EFFICIËNTIE
De digitalisering grijpt in op de wereld, in het 

bijzonder op de wereld van werk. Jobs 

zullen veranderen, verdwijnen … , 

nieuwe jobs worden gecreëerd. De 

digitalisering zal de kwaliteit van arbeid 

verbeteren. Het verhaal is positief en 

dus allerminst een reden om onbetaal-

bare paniekoplossingen, zoals het 

basisinkomen, naar voor te schuiven. 

Uiteraard moet iedereen wél zijn verant-

woordelijkheid nemen voor loopbaanlang

leren (lees het artikel ‘Naar eigentijdse 

vormen van sociale zekerheid’, p. 26).

De digitalisering wijzigt ook ons stelsel van sociale 

zekerheid ingrijpend. Jaren terug werd ingezet op het online

en elektronisch indienen van de aangiften. Het Belgische

e-governmentmodel viel nationaal en internationaal in de 

prijzen. Digitalisering op zich betekent niet automatisch een

vereenvoudiging, maar het elektronisch verwerken biedt de 

ondernemingen heel wat voordelen, op vlak van bijvoorbeeld 

veiligheid en betrouwbaarheid. Bovendien maakt het 

aangetekende zendingen of papierwerk overbodig, wat 

kostenbesparend werkt. Verlies van documenten is uitgeslo-

ten, de administratie krimpt en verloopt sneller.

De elektronische aanvraag is heel gebruiksvriendelijk dankzij 

de stapsgewijze invoering en automatische bevestiging. Een 

aantal gegevens is vooraf ingevuld en de onlinehulp en 

-controles sluiten vergissingen uit. Sneller en efficiënter en 

dus tijd en kosten besparend. Maar het win-winverhaal komt 

pas tot volle uiting als ook langs werknemerszijde het 

papieren pad wordt verlaten en de administratie en verwer-

king van de socialezekerheidsadministratie volledig elektro-

nisch gebeurt. Waarom bijvoorbeeld de uitbetaling van de 

werkloosheidsuitkeringen niet via een app regelen? Tegen 

2030 moet dat toch haalbaar zijn?  

Intussen beenden de lonen en arbeidsvoorwaarden van de 

ambtenaren die van de werknemers bij. Dat is een valabel 

argument om de pensioenvorming van de ambtenaren af te 

stemmen op dat van de werknemers.

En wat met de zelfstandigen? Hun gemiddeld pensioen bedraagt 

ongeveer 900 euro. Een verplichte sociale bescherming voor

zelfstandigen was historisch gezien geen evidente zaak. Onder 

meer omdat de zelfstandigen(organisaties) zelf wilden beslissen 

over het niveau van bescherming en de organisatie ervan (via 

verplichte en aanvullende verzekeringen). Intussen zijn de 

minimumpensioenen in beide stelsels gelijkgeschakeld. Willen 

we de stelsels nog meer gelijkschakelen, dan moet dat in beide 

richtingen (bijdragen – uitkeringen) in verhouding gebeuren. 

Dromen van één geharmoniseerd statuut voor al wie werkt, is 

één ding. Het ook effectief realiseren vergt nog heel wat creatief 

denkwerk en de wil om essentiële keuzes te durven maken. 

We hebben geen traditie van sociale big bangs. Dat neemt 

niet weg dat we de handen uit de mouwen moeten steken en 

nadenken over een solide sokkel die een gemeenschappelijke 

basis kan vormen met een gelijkwaardige bijdrageregeling voor

alle werkenden.

KOTERIJEN OP DE SCHOP
Het Belgisch sociaal beleid is een beleid van koterijen. Een 

hoofdgebouw waar na vele verbouwingen ongeordende 

bouwsels en berghokken zijn bijgekomen. Dat maakt onze 

regelgeving hypercomplex, een optelsom van uitzonderingen 

en afwijkingen. Ook het werknemersstatuut staat bol van de 

uitzonderingen. Zo gelden er specifieke regels voor verschillende 

categorieën, zoals artiesten of voetballers. Die koekoekseieren 

van sport-, cultureel of ander beleid maken het stelsel bijzonder 

ingewikkeld én jagen het systeem op kosten. Een ander voorbeeld 

is de opeenstapeling van verlofstelsels. Of nog, de talrijke en niet 

altijd even logische, laat staan doorzichtige, gelijkstellingen met 

arbeid voor de opbouw van rechten in de verschillende takken van 

de sociale zekerheid. Wat een kluwen! Hoog tijd om de koterijen 

te evalueren en te saneren. 

Een andere bron van complexiteit is de gezinsmodalisering. 

De uitkeringen variëren naargelang de gezinstoestand van

de betrokkene (gezinshoofd, samenwonend, alleenstaand). 

De controles vragen veel tijd en middelen. Nieuwe samenlevings-

vormen, zoals co-housing, maken de regels en controles nog

complexer. Is de tijd niet rijp om de rechten te individualiseren 

en toe te kennen los van de ‘gezinssituatie’? Een individualisering

kan bovendien een activerend en emanciperend effect hebben. 

Het spoort inactieven immers aan om zélf rechten op te bouwen. 

Vanzelfsprekend moet zo’n omschakeling weldoordacht, met 

aandacht voor de positie van de vrouw en budgettair 

neutraal gebeuren.

Is de tijd rijp om 
de socialezeker-
heidsrechten te 
individualiseren?

HET VBO PLEIT VOOR …

Minder apartheid tussen de drie 
professionele statuten

Meer transparantie, weg met de koterijen 

Digitalisering om de sociale administratie 
te vereenvoudigen
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Van theezakjes over veiligheidskledij tot 
geotextiel, in elke niche wil textielreus 
Sioen Industries marktleider worden. 
De ambitie is groot, de visie sterk. 
Maar niet dwingend. CEO Michèle Sioen 
gelooft in de kracht en noodzaak van 
‘lean & mean’. “Het is een keiharde 
realiteit waar je niet onderuit kunt, wil 
je als bedrijf en overheid het volgende 
decennium halen.”

We starten vandaag later met werken, hebben 

een kortere loopbaan, stoppen vroeger, maar 

leven langer en genieten dus meer van een 

pensioen. Dat betekent …

Michèle Sioen: “… dat iedereen langer zal moeten 

werken om de sociale zekerheid leefbaar te 

houden. Dat is de evidentie zelf. Als bedrijf 

moeten we ook leren omgaan met die nieuwe 

maatschappelijke context en acties ondernemen

om langer werken mogelijk te maken. Bijvoor-

beeld door de integratie van technologie om de 

arbeid fysiek te ontlasten, om het werk werkbaar-

der te maken. Versta mij goed, ik zeg niet 

‘vervangen’ maar ‘ondersteunen’. Tegelijk vraagt 

dat inspanningen van werkgevers én werknemers 

om de inzetbaarheid op peil te houden door 

opleiding, training, heroriëntatie ... Loopbaanlang

blijven leren is een cruciale parameter geworden 

om een carrière van pakweg 44 jaar zinvol te 

kunnen blijven invullen in een razendsnel evolue-

rende maatschappij. En dat geldt even zo goed 

voor mij als CEO als voor de operatoren op de 

vloer. Binnen het bedrijf als erbuiten in de 

thuisomgeving.”

Makkelijker gezegd, dan gedaan. Hoe krijg je 

mensen intrinsiek gemotiveerd om niet vast 

te roesten?

“Leg opleiding en training niet altijd op. Dat is een 

goede start. Houd het bovendien plezant. 

“Run de sociale zekerheid 
als een bedrijf of gezin”

INTERVIEW MET CEO MICHÈLE SIOEN
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Combineer kennisoverdracht met fun. 

Zo organiseren we sinds kort ‘Lunch & Learn’. 

Over de middag mag iedereen zelf les komen 

geven en collega’s inspireren door ervaringen 

uit te wisselen. Denk aan een medewerker 

die praktische tips van Excel komt toelichten. 

Of een workshop over gezonde voeding. 

Met zo’n aanpak breng je niet alleen kennis 

over, maar versterk je tegelijk de collegialiteit, 

de interne cohesie en netwerking. Opleiden 

en aanpassen zijn een continu proces. Wij 

zoeken voortdurend hoe we processen en 

werkomgeving kunnen verbeteren, tot op het 

niveau van de individuele werkpost. En 

stimuleren het tweerichtingsverkeer. Hoe 

meer input of ideeën we krijgen van de 

medewerkers zelf, hoe minder dwingend

verandering wordt ervaren.”

Uit studies blijkt dat ons land veel potentieel 

talent onbenut laat. De werknemers-

populatie vergrijst terwijl het aanbod jong 

talent krimpt. Merkt u dat ook binnen uw 

onderneming?

“Wat je ook onderneemt, er gaat altijd 

kennis verloren als iemand op pensioen gaat. 

En voor bepaalde jobs – denk aan marketing – 

kun je moeilijk zonder de expertise en 

inzichten van de nieuwe generaties. Vandaar 

het belang van een gezonde mix en een 

evenwichtige dynamiek tussen jong en oud. 

Maar ook tussen man en vrouw, autochtoon 

en allochtoon, mensen met een beperking, 

hoger of lager opgeleid, … Diversiteit op alle 

vlakken is een meerwaarde voor het bedrijf. 

Aanwerving van gelijkgezinden is op lange 

termijn geen verrijking voor de business. 

Integendeel, het beknot het innovatie-

vermogen en de wendbaarheid van de 

onderneming om flexibel en krachtig in te 

spelen op de snel veranderende maatschappij.”

Zet de knelpunteconomie een rem op de 

groei van Sioen?

“Er zijn zeker zaken die we niet snel genoeg 

kunnen doen omdat we onvoldoende mensen 

met de juiste competenties hebben. Het is 

echt een constante, arbeidsintensieve 

opdracht om mensen te zoeken en onze 

reputatie als aantrekkelijke werkgever in de 

markt te zetten. De textielsector sleept een 

oubollig imago met zich mee, terwijl we met 

Een succesvol 
bedrijf beschouwt 
diversiteit als 
de norm
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Sioen Industries net op hoogtechnologisch niveau pionieren in de 

wereldwijde markt. Om die boodschap uit te dragen, trekken we 

zelf naar beurzen en scholen, nodigen we jongeren uit in onze 

plants. En motiveren we hen om voor STEM-richtingen te kiezen. 

Recent nog was er in ons hoofdkwartier in Ardooie het startevent 

'Design your city', waarin we 300 jongeren begeesterden met 

doe-opdrachten uit de praktijk.”

In welke mate wegen geopolitieke spanningen en bedreigingen 

zoals de Brexit op uw ambities met de groep?

“We krijgen inderdaad tegenwind op verschillende fronten 

tegelijk. In Turkije hadden we een distributeur, maar toen de munt 

30% devalueerde, werden wij plots 30% duurder. Om maar één 

voorbeeld te noemen. Die spanningen zijn veel 

meer dan vroeger factoren waar ondernemers 

van wakker liggen waardoor we minder tijd 

kunnen investeren in onze corebusiness.”

Kan een bedrijf zich daartegen wapenen?

“Neen. We hebben als bedrijf nauwelijks impact 

op die groeiende onzekerheden, maar moeten er 

wel leren mee omgaan en ons constant aanpassen. 

Ze zijn deel van het ‘nieuwe’ ondernemen. Ze 

komen bovenop de andere factoren die we niet zelf

in de hand hebben, zoals de wisselkoersrisico’s, de 

grondstoffenprijzen, de energiekost … Het grote 

verschil met vorige eeuw is de snelheid van verande-

ring, wat een veel groter aanpassingsvermogen 

vereist. ‘Leaner & meaner’ ondernemen is geen modeverschijnsel, 

noch een kortstondige trend. Het is keiharde realiteit waar je niet 

onderuit kunt, wil je als bedrijf – en overheid – het volgende 

decennium halen.”

Kunt u dat nog allemaal behappen als CEO?

“Een succesvol bedrijf is een team van mensen, geen onemanshow. 

Samen maken we het verschil. Om het met een boutade te zeggen: 

je bent maar zo sterk als de zwakste schakel. Dus doen we er alles 

aan om iedereen mee te hebben in ons verhaal. Je kunt de beste 

strategie voor het beste product tegen de scherpste prijs ter 

wereld hebben, als de transporteur het laat afweten, dan mag 

je het vergeten.”

KAN KERNENERGIE DUURZAAM?

Hoe klimaatvriendelijk werkt Sioen Industries?

“Als land moeten we niet heiliger willen zijn dan de paus. Begrijp me 

niet verkeerd: we moeten investeren in alternatieve energievormen 

maar zonder het kostenplaatje uit het oog te verliezen. Anders maak 

je het industriële weefsel kapot. Als bedrijf zetten we maximaal in op 

energie-efficiëntie en circulaire processen met een minimaal 

afvalsaldo en een maximaal hergebruik van grondstoffen.”

Op energievlak krijgt u alvast geen cadeaus. Bedrijven in België 

betalen gemiddeld tot 33% meer voor hun energie dan in de 

buurlanden?

“Als bedrijf moeten we ons huiswerk maken, maar we starten 

met een achterstand. Sioen zoekt constant naar oplossingen 

om energie-efficiënter en klimaatvriendelijker te werken. Aan

ons land om dat ook te doen. Mij lijkt een kernuitstap in 2025 te 

vroeg omdat we er niet klaar voor zijn. Jammer. Is het vandaag een 

goede zaak voor het klimaat als we kerncentrales die geen CO2

uitstoten vervangen door vervuilende en zwaar gesubsidieerde 

gascentrales? Behouden we ook na 2025 niet beter een beperkte 

kerncapaciteit om zo onze bevoorrading minder afhankelijk te 

maken van het buitenland? Tegelijk kunnen we investeren in nieuwe 

technologie die de ontmanteling van 

kerncentrales en de verwerking en 

opslag van nucleair afval verbetert. 

Maar welke richting het debat ook 

uitgaat, laat ons ook de kosten 

bewaken. Als onze energiekosten 

verder ontsporen, maak je ons 

industriële weefsel kapot.”

Als de 
energiekosten 
verder ontsporen, 
maken we ons 
industriële 
weefsel kapot
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Wat zijn de speerpunten in uw strategie om een duurzame, 

performante organisatie te blijven?

“Onze verticale integratie is de beste garantie om onze rol als 

wereldspeler binnen technisch textiel te verankeren. Innovatie is 

de cruciale hefboom, want een prijzenoorlog tegen de Aziatische 

concurrenten kunnen we onmogelijk winnen. Integendeel, door de 

sterke stijging van de grondstoffenprijzen en de hoge energie- en 

arbeidskosten moesten we onze prijzen zelfs verhogen. Zowel voor

onze producten als onze processen en services staan we innovatief 

aan de top. We beschouwen onze klant niet als een afnemer, maar 

als een partner. In die mate dat we tot 50% van onze producten of 

services ontwikkelen op maat van één klant, samen met die klant. 

En dat binnen een zo digitaal mogelijk gestuurde omgeving. 

Digitalisering en artificiële intelligentie (AI) zijn en worden 

onmisbare hefbomen om te innoveren en sneller en efficiënter in te 

kunnen spelen op de noden in de wereld. Mochten we dankzij AI 

vandaag al de grondstoffenprijzen eind 2019 kunnen voorspellen, 

graag. We zijn er nog niet, maar komen er wel. Innovatie zit diep 

in onze genen.”

Sioen Industries speelt een actieve rol in het BRIEC-platform 

(Belgian Research, Innovation and Entrepreneurship 

Community) van het VBO. Dat stimuleert innoveren over 

de eigen business- of sectorgrenzen heen.

“Klopt. Behalve het een-op-een-researchverhaal met klanten, doen 

we ook fundamenteel onderzoek in samenwerking met partners uit 

totaal andere sectoren. Zowat overal in Europa experimenteren we 

met een composiet dat bestaat uit verschillende lagen van ons 

textiel om planten op te kweken. Het speciale is dat dit door de 

flexibiliteit van het doek ook verticaal kan, en snel. Ideaal dus voor 

groene gevels. We doopten het product 'GreenTecStyle', omdat 

het tegelijk inzet op textiel als 

vervanging van bestaande bouwmate-

rialen als op vergroening en duur-

zaamheid. We werken hier samen met 

verschillende bedrijven uit verschil-

lende sectoren. Zo levert een bedrijf 

uit het Gentse (Denis Plants) de 

plantjes en test een bedrijf in Limburg (Van Vlierden) 

verschillende installatiemethodes. De onderzoeksfirma 

Chemstream staat mee in voor de ontwikkeling van 

innovatieve hydrofiele (watervasthoudende) coatings. 

De evaluatie van het substraat wordt dan weer gedaan 

door PCS, het Proefcentrum voor Sierteelt. Meer groen 

in de stad is trouwens ook vertaald in een ander project 

'Cool Towns', een Europees initiatief van verschillende 

steden, onderzoeksinstituten en Sioen die werken 

aan klimaatoptimalisatie door vergroening in steden."

Met alle businessvoordelen van dien?

“Nieuwe kennis, nieuwe netwerken, nieuwe ideeën … 

die we op onze beurt kunnen toepassen binnen onze 

segmenten en omgekeerd.”

Vandaar ook uw engagement bij bijvoorbeeld Kanal – 

Centre Pompidou of de Koningin Elisabethwedstrijd?

“Als CEO moet je voeling houden met wat leeft in de 

maatschappij en de business. Ik ga nog geregeld mee 

op klanten- of leveranciersbezoek en zetel in raden van 

bestuur binnen en buiten de zakenwereld. Dat inspi-

reert, motiveert, stimuleert en opent je geest.” 

VAN THEEZAKJES TOT SOCIALE 
ZEKERHEID

Sioen wil in elke niche marktleider worden?

“Naast verticale integratie en innovatie is dat de derde 

pijler van onze strategie. Meer dan 70% van alle 

vrachtwagens in Europa rijdt met onze dekzeilen. Idem 

dito voor de zeilen van zeilboten. Iedereen weet dat we 

sterk staan in veiligheids- en arbeidskledij of geotextiel. 

Niemand weet dat we marktleider zijn voor geweven 

theezakjes … Je kunt het zo gek niet bedenken of er 

komt textiel aan te pas – tot in de isolatielagen voor 

elektriciteitskabels. In elke smalle of brede niche 

streven we naar marktleiderschap.”

De sociale zekerheid 
is een waardevol 
fundament van onze 
samenleving
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Dat vraagt een sterk aanpassingsvermogen en 

uiterst flexibele marktbenadering. Hoe krijgt 

u de vakbonden mee in dat verhaal?

“De nieuwe generatie vertegenwoordigers 

beseft beter dan vroeger dat oude modellen niet 

meer werken. Dat flexibiliteit belangrijk is en dat 

ook zij hun strategie moeten innoveren. Het is 

meegroeien met de evolutie of aan impact 

verliezen. Die realiteit geldt voor elk bedrijf net 

zo goed als voor elke vakbond.”

Wat is het voordeel als een familiaal beursgenoteerd bedrijf?

“Beide kanten van de medaille bieden voordelen. De familie is betrokken, 

denkt aan de lange termijn en drukt haar stempel op de toekomst. 

De beurs stuwt het professionalisme, houdt je elke dag scherp – je kunt je 

niet voorstellen hoe vaak ik word gechallenged door mijn financieel analist. 

Het is ook dankzij de familie dat we nog altijd in België zijn verankerd.”

Betaalt u graag voor de sociale zekerheid van uw werknemers?

“De sociale zekerheid is een bijzonder waardevol fundament van onze 

samenleving. We leven in een land waar de mensen goed worden 

beschermd tegen de gezondheids- en welzijnsrisico’s. Maar even belangrijk 

is dat we waken over de efficiënte en zinvolle besteding van de middelen. 

Ik betaal graag de bijdragen op voorwaarde dat ze nuttig worden 

aangewend.”

Hoe gaat dat vandaag?

“Ik herhaal, we zullen sowieso met z’n allen langer moeten werken om de 

sociale zekerheid zoals we die vandaag kennen betaalbaar te houden. 

Ons land moet durven om vastgeroeste mechanismen, zoals de in de tijd 

onbeperkte werkloosheidsuitkering, de verloning op basis van anciënniteit 

en de werkloosheidsval uit de taboesfeer te halen en te hervormen. Zo niet 

riskeren we dat een van de pijlers voor de welvaart van onze maatschappij 

het begeeft. Anders gezegd, beheer de sociale zekerheid zoals een bedrijf 

of gezin wordt gerund: ‘mean & lean’, efficiënt, rendabel, duurzaam en 

toekomstgericht. Complexiteit maakt automatisch duur. Ook de sociale 

zekerheid.” 
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ADVERTORIAL

BOZAR  
LET ART BE PART OF YOUR EVENT

BOZAR blijft een unieke plaats 
innemen in het kunstlandschap, niet 
alleen door zijn locatie, gebouw, 
en geschiedenis, maar ook als 
kruispunt van disciplines: hier 
komen hedendaagse en oude kunst, 
theater, architectuur, klassieke 
muziek, jazz en cinema elkaar 
tegen zoals nergens anders. Het 
is een internationaal podium voor 
kunstenaars en artiesten, maar ook 
wetenschappers, beleidsmakers en 
ondernemers, en dat leverde recent 
de officiële erkenning als ‘European 
House of Culture’ op.

 HEDENDAAGS ICOON
De Grote Zaal Henry Le Boeuf is een 
van de meest herkenbare en iconische 
concertzalen ter wereld, en blaast tijdens 
de herfst van 2019 negentig kaarsjes 
uit. Ook hier gaan geschiedenis en 
vernieuwing hand in hand. Zo kreeg de 
beroemde zaal vorig jaar een grondige 
update. Uiterlijk is er niks veranderd 
aan het somptueuze art deco-interieur 
waarop sterren als Ella Fitzgerald, 
Vladimir Horowitz, Sergej Rachmaninov of 
Barack Obama eerder al uitkeken. Maar 
nu beschikt de zaal over een modulair 
zetelsysteem, waardoor de parterre kan 
omgevormd worden tot een gigantische 
dansvloer tijdens dance events, of tot 
een luxueuze eetzaal voor galadiners. 
Een radicale maar onzichtbare ingreep 
die ervoor zorgde dat de beroemde zaal 
haar grandeur bewaart maar ook helemaal 
aangepast kan worden voor de meest 
hedendaagse invullingen. 

Uiteraard is het Paleis voor Schone 
Kunsten meer dan een overdonderend 
mooie concertzaal. Salons, antichambres, 
conferentie- en theaterzalen en een hele 
rits aan sfeervolle ruimtes zorgen ervoor 
dat elk business event of privé-avond een 
perfecte plaats krijgt in het gebouw.

 INTIEM EN GROOTS

Het Paleis voor Schone Kunsten blijft 
uiteraard ook de locatie voor de meest 
indrukwekkende tentoonstellingen van 
het land. In het najaar van 2019 staan 
twee grote (en, typisch BOZAR, erg 
verschillende) kunstenaars centraal, met 
elk een grote retrospectieve. 

Tijdens het tweejaarlijkse internationale 
kunstenfestival EUROPALIA, zet gastland 
Roemenië een grootse expo op rond 
de beroemde beeldhouwer Brancusi, 
waarin zijn werk wordt omringd door dat 
van collega’s als Rodin, Modigliani en 
Duchamp (2/10 tot 12/1). 

In december opent de langverwachte 
retrospectieve van Keith Haring, die niet 
alleen focust op zijn wereldberoemde 

De Belgische grande dame van de cultuur heeft zich ontpopt 
tot een vernieuwende Europese arts hub, waar traditie en 
innovatie, kunst en ondernemerschap, hand in hand gaan. 

1. Galadîner in de Grote Zaal Henry Le Bœufzaal @ Yves 

Gervais

2.  Keith Haring, Untitled 1983 © Keith Haring Foundation

3.  Constantin Brancusi, Muse endormie, 1910 © Centre 

Pompidou, MNAM-CCI, Dist.RMN-Grand Palais - Adam 

Rzepka

1. 

3. 

2. 



grafische stijl, beïnvloed door pop art 
en hip-hop, maar ook op zijn radicaal 
activisme, in het New York van de jaren ’80 
(6/12 tot 19/4).

Steeds populairder zijn de nocturnes; 
niet enkel de publieke nocturnes op 
donderdag, maar ook de privénocturnes. 
Een exclusief bezoek na sluitingsuur aan 
een van onze tentoonstellingen is een 
unieke manier om personeelsleden samen 
te brengen, klanten te verwennen of te 
netwerken – en natuurlijk een intieme 
manier om oog in oog te komen staan met 
de kunstwerken.

 EXCLUSIEVE STERREN

Een concert meemaken in de mooiste 
zaal van het land is voor iedereen een 
beleving, van de grootste fan tot de 
meest onervaren nieuweling. De unieke 
sfeer en perfecte akoestiek zorgen 
ervoor dat de grootste namen keer 
op keer voor BOZAR kiezen voor hun 
optredens, vaak exclusief in België. In 
het volgende seizoen bijvoorbeeld de 
ongelooflijk populaire mezzo Cecilia 
Bartoli (12/12), Jonas Kaufmann (26/1 en 
2/6), dé tenor van zijn generatie, of het 
wereldvermaarde Pittsburg Symphony 
Orchestra met Rachmaninov (7/11). 
Maar ook de bekendste namen van 

jazz en world komen langs, zoals de 
nieuwe leading lady van de jazz, Cecile 
McLorin Salvant (11/11), met haar derde 
opeenvolgende Grammy op zak. Door 
ons systeem van business seats kan 
BOZAR in samenspraak met bedrijven 
of verenigingen een avond samenstellen 
rond zo’n bijzondere concertervaring voor 
hun partners of klanten. 

Het Paleis voor Schone Kunsten heeft 
een troef die je niet vindt op andere 
prestigieuze locaties: de unieke gelegenheid 
om bedrijfsrecepties, conferenties of VIP-
evenementen te combineren met een 
concert of tentoonstelling van wereldklasse. 
Verras je gasten met deze exclusieve 
touch en tover je evenement om tot een 
onvergetelijke ervaring!

Meer info? Neem een kijkje op de site 
www.bozar.be en neem contact op met 
Gaspard Noesen op +32 (0)2 507 84 57  
of per email : gaspard.noesen@bozar.be

4.  Pittsburgh Symphony Orchestra & Manfred Honeck  

© Chris Christodoulou

5. Cecilia Bartoli © Kristian Schuller

6. Jonas Kaufmann © Gregor Hohenberg_Sony Classical

7. Cecile McLorin Salvant © Mark Fitton

4.

6.5.

7.
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BESTE LEZER

Graag houden we voor u in REFLECT ook de vinger aan de pols van de actualiteit. In elke uitgave krijgt u 
een overzicht van voor het bedrijfsleven belangrijke thema’s die onze experts nauw en secuur aansturen, 
onderhandelen en opvolgen op zowel economische, sociale, juridische als fiscale domeinen.

In de nu volgende bladzijden van REFLECT vindt u een selectie van dossiers waarop onze experts vandaag 
actief zijn om de belangen van onze lidfederaties en de aangesloten bedrijven maximaal te behartigen, dit 
zowel op federaal, Europees als internationaal niveau. 

Per thema krijgt u een status van het dossier, de positionering van het VBO en lichten we ook de ‘next steps’ 
toe. Op die manier hebt u een 360°-kijk op dossiers met een mogelijke belangrijke impact op uw business. 

Een totaaloverzicht van alle dossiers en thema’s die onze experts opvolgen, vindt u op www.vbo.be
(Actiedomeinen). 

Houdt u graag de vinger aan de pols van de recentste socio-economische evoluties van ons land? 
Krijgt u graag snel toegang tot de up-to-date analyses van de VBO-experts? Zo biedt de VBO RADAR 
vandaag informatie en harde cijfers over vier luiken: de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid, de 
conjunctuurupdate, de concurrentiekracht, en de fiscaliteit. Ontdek de applicatie op www.vboradar.be 

VBO RADAR – Eén klik naar de sterkste indicatoren!
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Contact

Philippe Lambrecht
Bestuurder-secretaris-

generaal

Competentiecentrum Recht 

& Onderneming

sma@vbo-feb.be  

Zoek op vbo.be 

  “GDPR”

  “Grondwettelijk hof ”

De Algemene Verordening

Gegevensbescherming (RGDP) 

is noodzakelijk in een digitale 

maatschappij, maar is evenwel een zware 

last voor de ondernemingen die de 

verschillende verplichtingen ervan hebben 

moeten naleven. Bovendien kunnen

ondernemingen zwaar worden bestraft 

voor elke inbreuk op die verschillende 

verplichtingen. De administratieve 

geldboetes kunnen immers oplopen tot 

20.000.000 euro of tot 4% van de totale 

wereldwijde jaaromzet in het voorgaande 

boekjaar, indien dat cijfer hoger is. 

De Belgische wet van 30 juli 2018 die de 

open clausules van de GDPR ten uitvoer legt, 

dat wil zeggen de bepalingen die de natio-

nale wetgever moet regelen, legt de sancties 

bij niet-naleving van de GDPR vast. Daarbij 

bepaalt deze wet dat de administratieve 

sancties niet van toepassing zijn op de over-

heid en haar personeel, met uitzondering

van de gevallen waarin die publiekrech-

telijke rechtspersonen goederen of 

diensten op een markt aanbieden. 

Die uitzondering beoogt rege-

ringsdiensten die in concurrentie 

treden met privéspelers op de 

markt. Het gaat bijvoorbeeld over 

publieke diensten die actief 

zijn op de markt voor ver-

voer, post en bezorging

van pakjes, telefo-

nie … In alle andere 

gevallen is de publie-

ke sector vrijgesteld 

van sancties bij 

schending van

de GDPR.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft 

een negatief advies uitgebracht over dit ar-

tikel van het wetsontwerp dat voorlag in het 

parlement. De Autoriteit is immers voor-

stander van een gelijke behandeling van de 

publieke sector en de privésector. Ook de 

Raad van State heeft een ongunstig advies 

verleend voor deze bepaling en oordeelde 

dat het onderscheid tussen de publieke 

sector en de ondernemingen ongerecht-

vaardigd is en het gelijkheidsbeginsel 

schendt.

Organisaties die voornamelijk dezelfde 

activiteiten uitoefenen, moeten immers 

op dezelfde manier worden behandeld, 

ongeacht of ze tot de privésector of tot de 

publieke sector behoren. Het is bijgevolg 

niet correct dat de ondernemingen die 

de nodige inspanningen gedaan hebben 

om zich te conformeren aan de GDPR 

minder goed worden behandeld dan 

de overheden, zonder geldige reden 

gediscrimineerd worden in 

vergelijking met de overheden 

en de facto als minder 

betrouwbaar worden 

beschouwd aangezien ze als 

enige kunnen worden bestraft.

Het VBO heeft, na overleg met 

de verschillende lidfederaties, 

besloten om een verzoek-

schrift tot vernietiging van 

die bepaling, die de 

publieke sector vrijstelt 

van administratieve 

sancties, in te dienen bij 

het Grondwettelijk Hof.

Het VBO dient een 
verzoekschrift tot vernietiging 
in bij het grondwettelijk hof

GDPR

Organisaties die 
voornamelijk 
dezelfde activiteiten 
uitoefenen, moeten 
immers op dezelfde 
manier worden 
behandeld



Organisatoren:

Mede mogelijk gemaakt door: 

donderdag 6 juni

11 Categorieën / 5 Special Awards

Tickets zijn te koop via onze website vanaf begin mei
Meer info via

Donderdag 6 juni 2019



Contact

Wesley De Visscher
Competentiecentrum 

Fiscaliteit & Investeringen

wdv@vbo-feb.be
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  “Belastingparadijs”
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België is 
allesbehalve 
een fiscaal 
belastingparadijs!

Is België volgens de 
Europese unie een fiscaal 
belastingparadijs?

FISCALITEIT

In de krant De Morgen van 28/02 werd 

geschreven dat België volgens de 

Europese Unie een belastingparadijs is. 

Dit blijkt echter niet te kloppen. Het ging 

over een voorlopig rapport van een 

onderzoekscommissie van het Europees 

Parlement. In het desbetreffende rapport 

wordt ‘België’ welgeteld drie keer vermeld.

In het artikel wordt er verwezen naar de 

zogenaamde ‘excess profit rulings’. Dit

systeem van ‘overwinstrulings’ werd in 2004 

in het leven geroepen door de Belgische 

wetgever, en dit conform alle OESO-regels. 

De Europese Commissie interpreteerde dit

als staatssteun, maar werd hiervoor 

recentelijk door het Gerecht van de 

Europese Unie teruggefloten. De regeling is 

afgeschaft sinds 2017 en ons land publiceert 

al jarenlang in alle transparantie alle rulings 

die met de Belgische fiscus worden 

afgesloten. Dat argument is dus onzin. 

De tweede keer verwijst men naar 

een studie van 2015. Het is een 

onderzoek naar postbusven-

nootschappen. Mogelijke 

aanwijzingen zijn volgens de 

onderzoekers bijv. een hoog

aantal dochterondernemingen 

in het land, een groot 

verschil in winst 

tussen buiten-

landse en 

binnenlandse 

vennootschap-

pen en een 

hoge graad van 

buitenlandse 

investeringen 

zowel in België 

als in andere 

landen. 

De onderzoekers vermelden dat de studie 

geen definitief bewijs vormt, maar een 

economische analyse is die wil bijdragen 

aan een beter begrip van hoe postbusven-

nootschappen werken. In het rapport van 

het Europees Parlement verwijst men naar 

een grafiek waarin België vermeld wordt. 

Het gaat over investeringen door Belgische

ondernemingen in verbonden ondernemingen 

(bijv. dochterondernemingen) in het 

buitenland. Dit is niet zo verwonderlijk 

aangezien België een exportgerichte 

economie is en toch nog enkele grote 

bedrijven met buitenlandse aandeelhouders 

en hoofdkwartieren heeft die ook

investeringen doen in het buitenland. Daar

is niets mis mee. België staat daar op de 7de 

plaats, na Hongarije en net voor Oostenrijk 

en Zweden (in 2015). Zijn dat ook beruchte 

belastingparadijzen? Alweer slaat men hier 

de bal mis. 

België wordt tot slot een derde keer 

vermeld in een voetnoot omdat we geen 

regeling hebben voor rijke particulieren. 

Dat zou elke mens met gezond verstand

net tot de tegenovergestelde conclusie 

brengen, België is geen belastingparadijs. 

Blijkbaar is zelfs de minste kritische reflectie 

te veel gevraagd voor sommigen. 

Uit die elementen besluiten dat België een

belastingparadijs is, is immens kort door

de bocht. De globale belastingdruk in 

2016 bedroeg 44,4% van het bbp. 

Daarmee bekleedt België de 3de plaats 

na Denemarken en Frankrijk, en zit het 

boven het gemiddelde van zowel de 

eurozone als de Europese Unie. België is 

met andere woorden allesbehalve een

fiscaal belastingparadijs. 

een studie van 2

onderzoek na

nootschappe

aanwijzinge

onderzoeke

aantal doch

in h
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De economische partnerschapsover-

eenkomst (EPO) EU-Japan is van 

kracht sinds 1 februari 2019. Dat 

handelsakkoord, het meest ambitieuze dat 

de Europese Unie tot nog toe sloot, 

creëert een vrijhandelszone met meer

dan 600 miljoen consumenten en een 

waarde van bijna een derde van het 

wereldwijde bbp. 

Een groot deel van de verwachte voordelen 

voor de bedrijven, naast het ‘traditionele’ 

wegvallen van de douanetarieven (die in 

sommige sectoren nog hoog zijn), ligt een

groot deel van de verwachte voordelen in 

het luik regelgeving. Op de sterk 

gereguleerde binnenlandse Japanse markt 

zal het akkoord een aantal overbodige niet-

tarifaire belemmeringen wegwerken voor 

onze exporteurs en importeurs in de 

maakindustrie en de agrovoedingssector. 

In combinatie met de vereenvoudiging van

de douaneprocedures opgenomen in het 

verdrag, zullen de exportproducten sneller 

op de Japanse markt raken, met 

minder administratieve stappen 

en voor een lagere kostprijs. 

Japan biedt ook een betere 

toegang tot de binnenlandse 

dienstenmarkt (financiën, 

telecom, scheep-

vaart …) en tot de 

overheidsop-

drachten van

54 grote Japan-

se steden. De 

wederzijdse 

openstelling 

van de markten

en het verge-

makkelijken van 

de uitwisseling

van diensten zijn voordelig voor alle 

ondernemingen actief in de hele waardeke-

ten. De sector van diensten die verbonden 

zijn met de buitenlandse handel, net als de 

sectoren die indirect te maken hebben met 

de productie van goederen, zullen er talloze 

voordelen van ondervinden. 

Het economisch akkoord voert een

voorspelbaar en transparant wettelijk kader

in en heel wat clausules die de Japanse (en 

Europese) autoriteiten en regulatoren 

verplichten om de nodige informatie over 

zakendoen met Japan te verzamelen, 

verspreiden en toegankelijk te maken.

Hoe kunt u concreet uw voordeel doen met 

de overeenkomst? Om de preferentiële tarie-

ven van het akkoord (verlaging of afschaffing

van de douanetarieven) te kunnen genieten, 

is het bijvoorbeeld belangrijk dat u zich in-

schrijft in het Europese douaneregister ‘REX’. 

Meer informatie vindt u op de website van 

de douane.

De overheden van beide partijen zullen 

nu de volledige implementatie van de 

bepalingen van het handelsverdrag, 

waaronder het gebruik van de preferentiële 

tarieven, moeten controleren. Ook het VBO 

zal daar, samen met zijn sectorfederaties, 

over waken. Daarnaast zullen we de 

Belgische ondernemingen 

bewustmaken van de procedures die 

moeten worden gevolgd om voluit 

profijt te trekken van de positieve 

gevolgen ervan. 

Onze ondernemingen hebben 
voortaan toegang tot de grootste 
vrijhandelszone ter wereld 

Contact

Thomas Julien
Competentiecentrum Europa 

& Internationaal

tj@vbo-feb.be  

Zoek op vbo.be

  “EU-Japan”

ECONOMISCHE PARTNERSCHAPSOVEREENKOMST EU-JAPAN 

De vereenvoudiging van 
de douaneprocedures 
opgenomen in het 
verdrag is goed nieuws 
voor de exportproducten
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Raf Van Bulck
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& Conjunctuur

rvb@vbo-feb.be

Zoek op vbo.be

  “eBox”
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De overheid heeft recent de eBox 

van de sociale zekerheid uitgebreid 

zodat alle overheidsinstanties 

op federaal, regionaal en lokaal niveau 

die eBox nu kunnen gebruiken om 

berichten uit te wisselen met natuurlijke 

personen, ondernemingen en andere 

overheidsinstanties.

Hiertoe keurde het parlement recent de 

wet inzake de elektronische uitwisseling 

van berichten via de eBox goed. Deze wet 

voorziet in een wettelijk kader voor het 

gebruik van de eBox en stelt elektronische 

zendingen via de eBox gelijk aan aangete-

kende zendingen. 

De opzet van de eBox is om de elektronische 

communicatie van zo veel mogelijk 

overheidsdiensten te verzamelen in één

digitale brievenbus waar je eenvoudig 

inlogt met je eID of de itsme-app. Via 

deze digitale brievenbus kunnen burgers 

en ondernemingen dan gecentraliseerd 

en beveiligd documenten aanvragen, 

ontvangen en beheren. Het gaat 

bijvoorbeeld om bewijsstukken van 

aangiften, documenten in het kader van

de personeelsadministratie of jaarlijkse 

vakantie, detacheringsdocumenten enz.

In eerste instantie zullen de Rijksdienst 

voor Sociale Zekerheid, de Federale 

Overheidsdiensten Financiën en Pensioenen

documenten digitaal ter beschikking stellen 

via de eBox. In de komende maanden zullen 

steeds meer overheidsdiensten van

verschillende niveaus (gemeente, regio, 

federaal) de eBox gebruiken. Maar niet enkel 

overheden, steden en gemeenten, gewesten 

en gemeenschappen doen mee. Ook andere 

organisaties zoals bijvoorbeeld bpost bank 

springen mee op de kar.

Iedere Belgische onderneming heeft al een

gratis eBox en veel ondernemers gebruiken 

haar vandaag al om te communiceren met de 

instellingen van de sociale zekerheid.

Indien de eBox van uw onderneming nog

niet geactiveerd is, kunt u dit doen op de 

website van de sociale zekerheid. Na 

registratie van de onderneming is het 

mogelijk om werknemers als extra 

gebruikers aan te duiden en zit alle info 

netjes en overzichtelijk samen in een 

beveiligde ruimte.

Vlotte en betrouwbare elektronische 

communicatie tussen bedrijven, burgers 

en overheid is een belangrijke pijler van 

de digitale transformatie. Het VBO is dan 

ook tevreden met dit initiatief. Nu is het 

belangrijk dat alle overheidsinstanties hier 

gebruik van maken zodat de eBox de 

enige digitale brievenbus wordt voor

alle elektronische communicatie met de 

overheid. Het is aangewezen dat de overheid 

de eBox daarna ook verder ontwikkelt tot 

een platform (federated eBox) dat naast 

communicatie met de overheid ook de 

uitwisseling van berichten 

tussen bedrijven en 

burgers, bedrijven 

onderling en burgers 

onderling mogelijk maakt 

en waarop de digitale 

industrie oplossingen kan 

bouwen en vermarkten. 

Parlement keurt wet op 
de eBox goed 

ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING
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In de komende 
maanden zullen steeds 
meer overheidsdiensten 
van verschillende 
niveaus (gemeente, 
regio, federaal) de 
eBox gebruiken
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Vele bedrijven zullen 
de impact van de 
NIS-richtlijn en de 
Belgische wet tot 
omzetting ervan  
voelen

Contact

Anneleen Dammekens
Competentiecentrum Recht 

& Onderneming

ada@vbo-feb.be 

Zoek op vbo.be

  “Cyberveiligheid”

  “NIS-richtlijn”

  “Cyberact”

Cyberveiligheid – De NIS-richtlijn: 
nieuwe verplichtingen voor 
ondernemingen

Eerste EU-wetgeving over 
cyberveiligheid ook impact 
voor Belgische bedrijven

CYBERVEILIGHEID

Twee Europese wetgevende initiatie-

ven zullen binnenkort van toepassing

worden in België. Het gaat enerzijds 

om de richtlijn inzake netwerk- en informatie-

beveiliging (de zogenaamde ‘NIS-richtlijn’) 

en anderzijds om de EU Cybersecurity act. 

De richtlijn werd naar Belgisch recht 

omgezet en de Cybersecurity act is een

verordening, wat betekent dat de wettekst 

rechtstreeks van toepassing is in alle 

lidstaten, dus ook in België. Beide teksten 

hebben een impact voor de Belgische

bedrijven.

De NIS-richtlijn bestaat in hoofdzaak uit drie 

grote delen: 

(1)  de verplichting voor elke lidstaat om voor 

zijn grondgebied een minimaal niveau van 

cyberveiligheidsmaatregelen te 

garanderen door de creatie van een

nationaal CSIRT (Computer Security 

Incident Response Team) en het houden 

van cyberveiligheidsoefeningen; 

(2) de verplichting voor elke lidstaat om 

grensoverschrijdend samen te werken 

met de andere lidstaten – cybercriminelen 

zijn immers, nog minder dan

traditionele criminelen, 

gebonden aan

landsgrenzen; 

(3) elke lidstaat moet 

bovendien toezicht 

houden op de 

ondernemingen in 

sectoren die 

kritisch en/of 

vitaal zijn voor 

de goede 

werking van die 

lidstaat (vb. de 

energiesector, 

ziekenhuizen, 

de financiële 

sector, de sector van het drinkwater, 

luchthavens, kritische digitale structuren 

etc.) en digitale dienstverleners (vb. 

clouddiensten, onlinemarktplaatsen en 

onlinezoekmachines).

Voor heel wat ondernemingen van de 

aangehaalde sectoren zal dit nieuwe 

wettelijke verplichtingen met zich mee 

brengen (zie, op onze website, het artikel 

Cyberveiligheid – De NIS-richtlijn: nieuwe 

verplichtingen voor ondernemingen).

Het VBO onderlijnt dat, hoewel dus slechts 

een aantal sectoren rechtstreeks geviseerd 

worden door de NIS-maatregelen, vele 

bedrijven de impact van de NIS-richtlijn en 

de Belgische wet tot omzetting ervan zullen 

voelen omdat ze vaak op de één of andere 

manier samenwerken met bedrijven uit de 

NIS-sectoren.

De Cybersecurity act versterkt enerzijds het 

mandaat van het Europese agentschap voor 

netwerk- en informatiebeveiliging (ENISA). 

Het doel bestaat erin dat dit agentschap de 

EU-lidstaten beter zal kunnen bijstaan in hun 

strijd tegen cybercriminaliteit en andere 

cyberdreigingen. De tweede pijler van

dit wetgevend initiatief bestaat in de 

creatie van een EU-kader voor de 

certificering van cyberveiligheidspro-

ducten, -processen en –diensten. 

De bedoeling is dat een bedrijf dat 

zo’n certificaat verkrijgt in één 

EU-lidstaat, dit zal kunnen

gebruiken als een soort 

kwaliteitsgarantie, in 

de hele EU. Op die 

manier hoopt de 

Europese 

wetgever een 

klimaat van 

vertrouwen te creëren waarin zowel burgers 

als ondernemingen niet aarzelen om gebruik 

te maken van nieuwe technologieën.

Het VBO bekijkt samen met het Centrum 

voor Cyberveiligheid België en de Cyber 

Security Coalition of er ook in België een 

certificeringstraject kan worden uitgewerkt 

waarvoor de EU-wijde erkenning voorzien in 

de Cybersecurity act geldt. 
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“Our US Operations were able to structure 
and re-energize one of our Key Product 

Categories under the talented leadership
of a Prince Albert Fund Graduate.”

Karel Zimmermann,
President North America,

Puratos

Need top young talent for your 

company’s international 

development?

The Prince Albert Fund 

represents a real opportunity 

for Belgian companies with an overseas 

presence or planning an international expansion. 

Whether you manage a scale-up, an SME or a larger organization, 
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at a low risk and an attractive cost ratio.

How does it work? 

The Prince Albert Fund carefully selects the best candidates once a year. The candidates have a master’s degree, a minimum of 2 to 3 years 
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SELECTIE VAN UITGEGEVEN EN 
NIET-UITGEGEVEN RECHTSPRAAK
VAN ARBEIDSGERECHTEN EN -HOVEN

SOCIALE RECHTSPRAAK

ONTSLAGBESCHERMING
Politiek mandaat

Zelfs indien hij zijn werkgever niet per aangetekende brief op de hoogte brengt van

zijn kandidaatstelling voor een publieke functie, geniet de verkozen werknemer

wettelijke bescherming.

Om de bescherming tegen ontslag te ontlopen, moet de werkgever de werkelijke 

redenen voor het ontslag waarop hij zich beroept bewijzen, evenals het ontbreken 

van een verband tussen deze redenen en de verkiezing van de werknemer of de 

uitoefening van het politieke mandaat waarvoor de werknemer recht heeft op 

politiek verlof.

Arbeidshof Brussel, 9 februari 2018, Orientations, 2018/9, 21.

ONWETTIGE OVEREENKOMST
Strafbaar feit

Een overeenkomst waarop een werkgever (zonder hiervan bewijs te leveren) 

zich beroept, volgens welke de werknemer ermee heeft ingestemd om zijn 

eindejaarspremies te laten betalen als "kostenvergoeding", is in strijd met de wet. 

De mogelijkheid van een dergelijke overeenkomst moet worden uitgesloten, in 

het belang van de werkgever, die anders zou worden blootgesteld aan een 

aangifte krachtens artikel 29 van het Wetboek van Strafvordering.

Arbeidshof Brussel, 13 maart 2018, Orientations, 2018/9, 22.

OPZEGGINGSTERMIJN
Wet Eenheidsstatuut – arbeidsovereenkomst die een aanvang heeft genomen 

vóór 1 januari 2014 – opzeggingsclausule in de arbeidsovereenkomst – 

artikel 68, lid 3 Wet Eenheidsstatuut is strijdig met het grondwettelijk 

gelijkheidsbeginsel

De tekst van artikel 68, 3de lid van de Wet Eenheidsstatuut van 26 december 2013 

is duidelijk en ondubbelzinnig. 

De zin van een wetsbepaling kan niet worden omgebogen door verklaringen die 

aan de aanneming ervan zijn voorafgegaan, te laten voorgaan op de duidelijke 

tekst van die bepaling. 

Artikel 68, 3de lid van de Wet Eenheidsstatuut van 26 december 2013 is echter 

strijdig met het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel in zoverre het niet toelaat

dat ten aanzien van hogere bedienden, voor het berekenen van het eerste deel

van de opzeggingstermijn verbonden aan de anciënniteit verworven op 

31 december 2013, toepassing wordt gemaakt van een op die datum 

geldende opzeggingsclausule. 

Grondwettelijk Hof, 18 oktober 2018, JTT, 2018, 446. 

VBO REFLECT  | ANDER MODEL SOCIALE ZEKERHEID 2030?

48



DADING
Gevolgen van een afwezigheid van wederzijdse toegevingen 

– verzaking – concurrentiebeding – overeenkomst bevattende 

een afstand van rechtsvordering

Een dading veronderstelt wederzijdse toegevingen, ten einde 

een betwisting te beëindigen of te voorkomen. 

Een overeenkomst die geen dergelijke wederzijdse toegevingen 

bevat kan niet genieten van de gevolgen die een kwalificatie als 

dading met zich meebrengt. Ze blijft niettemin geldig. 

Afgezien van de kwalificatie als dading, verzaakt de werkgever, die 

een overeenkomst met een afstand van rechtsvordering aangaat 

met het oog op het definitief en onherroepelijk beëindigen van de 

arbeidsrelatie, stilzwijgend maar zeker aan de toepassing van een 

concurrentiebeding. 

Arbeidshof Brussel, 27 juni 2018, JTT, 2018, 429.

WILLEKEURIG ONTSLAG
Kennelijk onredelijk ontslag – ontslag wegens arbeidsonge-

schiktheden – gelijke behandeling en niet-discriminatie – 

verbod van discriminatie op grond van huidige en toekomstige 

gezondheidstoestand – verbod van discriminatie op grond 

van ziekteverleden

Een ontslag gegeven vóór 2014 omwille van de veelvuldige, 

langdurige en opeenvolgende, zij het gerechtvaardigde 

afwezigheden wegens arbeidsongeschiktheid, is niet willekeurig 

en niet kennelijk onredelijk. 

De werkgever hoeft niet te bewijzen dat de afwezigheden 

de werkorganisatie hebben verstoord. 

De werknemer kan wel aanspraak maken op een schadevergoeding

wegens discriminatie op grond van zijn gezondheidstoestand. 

De werknemer werd immers nadeliger behandeld dan zijn 

collega’s die evenzeer veelvuldig, al dan niet langdurig, 

afwezig waren wegens arbeidsongeschiktheid.

Arbeidshof Antwerpen, 6 juni 2017, JTT, 2018, 458.

VERBREKING
Niet naleving belofte van tewerkstelling - 

opzeggingsvergoeding en vergoeding wegens 

misbruik van ontslagrecht

De werknemer die een belofte van

tewerkstelling heeft gekregen die niet werd 

nageleefd door de toekomstige werkgever 

heeft recht op een opzeggingsvergoeding en 

op een vergoeding voor misbruik van 

ontslagrecht indien het bewijs wordt 

geleverd dat de toekomstige werkgever blijk 

gaf van een flagrant gebrek aan eerbied 

door een tewerkstelling te beloven die elke 

concrete grond miste. 

De schade geleden door de werknemer moet echter worden 

beoordeeld met inachtneming van de omstandigheid dat hij 

opnieuw in dienst kon treden bij zijn vorige werkgever. 

Arbeidshof Brussel, 25 juni 2018, JTT, 2018, 450. 

LOOPBAANVERMINDERING
CAO 103 – ontslagvergoedingen – berekeningsbasis – 

indirecte discriminatie

De opzeggingsvergoeding en de vergoeding wegens onrechtmatig 

ontslag van een werkneemster die een halftijdse loopbaanvermin-

dering geniet om zorg te dragen voor haar kind in het kader van de 

cao nr. 103 worden berekend op basis van het lopend loon, nl. het 

halftijds loon. 

De berekening van de opzeggingsvergoeding en van de 

vergoeding verschuldigd in geval van onrechtmatig ontslag van een 

werkneemster die een halftijdse loopbaanvermindering geniet om 

zorg te dragen voor haar kind in het kader van de cao nr. 103 op 

basis van het lopend loon, maakt geen indirecte discriminatie op 

grond van het geslacht uit. 

Het ontslag van een werkneemster die een halftijdse 

loopbaanvermindering geniet om zorg te dragen voor haar kind in 

het kader van de cao nr. 103, om redenen die vreemd zijn aan de 

uitoefening van dat recht, maakt geen indirecte discriminatie uit, 

zoals verboden door de genderwet van 10 mei 2007.

Arbeidshof Bergen, 23 november 2018, JTT, 2019, 23. 

Contact

Antoine Vanden Abeele
Geassocieerd advocaat

Taquet, Clesse & Van Eeckhoutte

a.vandenabeele@bellaw.eu 
www.bellaw.be
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Meer info: www.vbo.be/actiedomeinen/vbo-onderneemt/Overview/

VBO onderneemt
DIGIDIGITALISERING EN VEREENVOUDIGITALISERING EN VEREENVOUDIGINGNG
VOORVOOR HET KMO-PLATFOHET KMO-PLATFORMRM

11 JANUARI - Minister van Digitale Agenda Philippe De Backer 

was te gast op het KMO-platform van het VBO. Zijn tussenkomst, 

in aanwezigheid van tal van bedrijfsleiders, was een duwtje in de rug 

voor de 'Less is More'-campagne van het VBO met het oog op 

de komende federale verkiezingen.

VERKIEZINGSFORUM LESS IS MORE

04 FEBRUARI - Het VBO-verkiezingsforum #LessIsMore2019 

in BOZAR trok de aandacht van zowat heel politiek, sociaal 

en economisch België. Om en bij de 1.200 decision makers, 

politieke kandidaten, bedrijfsleiders, jongeren … kwamen

luisteren naar het debat tussen tien partijkopstukken of lieten 

van zich horen in het Politiek Café.

IPA 2019-2020 VERZOENT COMPETITIVITEIT, 
KOOPKRACHT EN ECOLOGIE 

26 FEBRUARI - De Groep van Tien sloot, onder het voorzitterschap 

van Bernard Gilliot, een ontwerp van interprofessioneel akkoord 

(IPA). Het VBO is opgetogen. Het akkoord is een fundamentele 

pijler voor het stimuleren van enerzijds competitiviteit, groei en 

werkgelegenheid en anderzijds de sereniteit en sociale vrede 

in de sectoren en bedrijven. Omdat niet alle vakbonden het 

akkoord steunen, ligt de bal nu in het kamp van de regering in 

lopende zaken.
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AKKOORD EU-JAPAN: SEMINAR OVER DEAKKOORD EU-JAPAN: SEMINAR OVER DE
VOORDELEN VOOR ONDERNEMINGENVOORDELEN VOOR ONDERNEMINGEN

28 FEBRUARI - Het seminar legde de concrete voordelen 

bloot van de economische partnerschapsovereenkomst tussen 

Europa en Japan. De organisatie was een succesvolle 

samenwerking tussen het VBO en de Belgium-Japan

Association & Chamber of Commerce.

ECONOMISCHE MISSIE MEXICO: 
GOAL, GOAL, GOAL!

16-24 FEBRUARI - De economische missie naar Mexico was een 

succes voor de Belgische ondernemingen. En dat bijna 33 jaar na 

de mooie vierde plaats voor de Belgen op het WK voetbal in 

Mexico. Zo’n 200 Belgische ondernemers (maar ook grote atleten 

zoals Jean-Marie Pfaff) waren van de partij. 

ONTMOETING DIPLOMATEN-ONDERNEMERS:ONTMOETING DIPLOMATEN-ONDERNEMERS:
ZOEK DE GROEI WAAR ZE TE VINDEN ISZOEK DE GROEI WAAR ZE TE VINDEN IS

30 JANUARI - Het VBO brengt diplomaten en ondernemers samen. Doel? De banden tussen de posthoofden en Belgische ondernemers 

met internationale ambities versterken. Topsprekers op deze editie waren: Europees Commissaris voor Handel, Cecilia Malmström, 

en vice-eersteminister Kris Peeters, onder meer bevoegd voor internationale handel.
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Meer info: www.vbo.be/events

VBO AGENDA

REFLECT - TRIMESTRIËLE UITGAVE VAN HET VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN 

REDACTIE Ineke De Bisschop, Alice Defauw, Gianni Duvillier, Johan Van Praet REDACTIE THEMA’S Anneleen Dammekens, Wesley De Visscher, Thomas Julien, 
Philippe Lambrecht, Raf Van Bulck EINDREDACTIE Hilde De Brandt, Anne Michiels VERTALING Vertaaldienst VBO PUBLICATIEVERANTWOORDELIJKE Stefan Maes 
OPMAAK Landmarks FOTOGRAFIE Toon Coussement, Sébastien Van de Walle & Jean-Jacques De Neyer (Triptyque), Belga Images ILLUSTRATIES Peter Willems (Vec-star) 
DRUK Graphius VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Stefan Maes, Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel RECLAMEREGIE ADeMar, Graaf de Fienneslaan 21, 2650 Edegem 
(Antwerpen), Contact: Nele Brauers, Tel. 03 448 07 57, nele.brauers@ademaronline.com PUBLICATIEDATUM maart 2019

Cette publication est également disponible en français
Deze publicatie kunt u ook lezen op www.vbo.be > Publicaties > REFLECT

ISBN: 9789075495508 Wettelijk Depot: D/0140/2019/4

Ravensteinstraat 4, 1000 Brussel 
Tel. 02 515 08 11
info@vbo-feb.be - www.vbo.be

15 SEPTEMBER 2019 
TEAM BELGIUM RUN TO TOKIO

Editie 2019 van de Team Belgium Run to Tokio 

vindt plaats op 15 september in het prachtige 

kader van de Hippodroom van Bosvoorde. 

Met dit initiatief willen het Belgisch Olympisch 

en Interfederaal Comité (BOIC) en het VBO 

de Belgische olympische atleten niet alleen 

moreel, maar ook financieel steunen met het 

oog op de volgende Olympische Spelen van 

2020 in Tokio. Neem deel met je bedrijf en 

steun de Belgische atleten!

Zondag 15 september 2019

PLAATS: HIPPODROOM VAN 

BOSVOORDE, BRUSSEL 

INFO: https://teambelgiumrun.be/nl/ 

16 MEI 2019 
+ VANAF OKTOBER 2019 
SOCIALE VERKIEZINGEN

Een goede voorbereiding begint met een 

degelijke informatie. Om niet voor “een 

voldongen feit” te worden geplaatst, moet 

uw onderneming nu al nadenken over de 

manier waarop ze de komende sociale 

verkiezingen zal aanpakken! 

Donderdag 16 mei 2019 – Kick-off 
(een eerste gratis seminar)

Vanaf oktober 2019

PLAATS: VBO, BRUSSEL 

INFO: www.vbo.be  

events@vbo-feb.be 

T 02 515 09 50

21 OKTOBER 2019 
YOUNG TALENT IN ACTION 
– YTIA

Op 21 oktober 2019 verzamelen 

jongeren een hele dag voor een 

nieuwe editie van het event YTiA 

XXL. Ze krijgen er een pak concrete 

informatie over de beroepen van de 

toekomst en de arbeidsmarkt. Ze leren 

er hun hard en soft skills ontdekken en 

aanscherpen, kunnen speeddaten met 

CEO’s van Belgische ondernemingen en 

ondernemers van hun eigen generatie 

ontmoeten. Maar bovenal hun parcours 

en verhalen delen met leeftijdsgenoten.

Maandag 21 oktober 2019

PLAATS: BOZAR, BRUSSEL 

INFO: www.ytia.be  

events@vbo-feb.be

SAVE THE DATE !

VBO REFLECT  | ANDER MODEL SOCIALE ZEKERHEID 2030?

52



Ook wij zijn 
zonnekloppers
Sinds 2011 wekt Brussels Airport zelf een deel van zijn elektriciteit op via de zon.
Nochtans niet eenvoudig, zonnepanelen plaatsen op een luchthaven. Toch installeerden we 
ondertussen al 13 039 panelen op een oppervlakte van 2,5 voetbalvelden. Resultaat? Maar 
liefst 2 900 MWh geproduceerde groene stroom per jaar, ofwel het verbruik van 800 gezinnen. 




