
ANOMALIEËN IN DE SOCIALE ZEKERHEID

U detecteert vijf anomalieën van de sociale 
zekerheid, waarvan de eerste luidt �
�� dat de loonwig (het verschil tussen de loonkost 
voor de werkgever en wat de werknemer netto 
op zijn rekening krijgt) toeneemt, terwijl de 
vervangingsratio afneemt. Anders gezegd, hoe meer 

in verhouding terugkrijgt. De tabel hiernaast spreekt 
boekdelen. De loonwig stijgt van 25% voor een 
brutomaandloon van 2.000 euro naar 60% voor een 

voor het wettelijk pensioen van bijna 70% voor een 
maandloon van 2.000 euro naar om en bij de 30% 

dat het verzekeringsprincipe ondergesneeuwd 

het sociale zekerheidssysteem het nut van hun 

Uw tweede anomalie stelt dat de plafonds voor de 
sociale bijdragen wegvallen terwijl de uitkeringen 
wel worden geplafonneerd. Daardoor ontstaat 
een verkeerde perceptie bij de bevolking.
�Begin jaren 80 van de vorige eeuw werd een van de 
fundamentele principes van de sociale zekerheid, 
solidariteit vs. verzekering, doorbroken. Toenmalig 

n 1992 kopten De Standaard en l�Echo: 

Pieter Timmermans: �Wie het woord faillissement 

vanuit andere invalshoeken, zoals rechten vs. plichten, 
insiders vs. outsiders, solidariteit vs. verzekering, 

voor veel risico�s, lage armoedegraad, �), maar een 
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besliste om eenmalig de sociale bijdragen 

herstelbeleid, terwijl de socialezekerheidsuitkeringen 

de eenmalige ingreep een neverending story. Bij de 
brede bevolking leeft dan ook de perceptie dat ze meer 
bijdragen dan ze terugkrijgen. Neem het pensioen. 

1.500 euro/maand waarmee ik onmogelijk rondkom�. 
Mensen denken in termen van kapitalisatie � hoeveel 

waarbij de huidige generatie werkenden bijdraagt 

Ook de relatie productiviteit en loonvorming 

�De loonvorming en de daarbij horende 

houdbaarheid van onze sociale zekerheid. Welnu, 
volgens economische wetmatigheden leidt 
productiviteitsstijging tot meer loon. Maar vanaf 
midden de jaren 80 � toen ook de opleving startte 
van de automatisering en digitalisering � werd die 
logica omgekeerd. Vandaag wordt eerst onderhandeld 
over de loonsverhoging. Achteraf moet die worden 
gecompenseerd door een hogere productiviteit. Met als 
gevolg dat steeds meer taken worden geautomatiseerd. 
Mensen werden vervangen door robots en in de 
jaren 90 nam de roep om meer deeltijdse arbeid, een 
evenwichtigere werk-privébalans, extra tijdskrediet, � 

en de sociale zekerheid, steeg zienderogen. Vanaf het 

begin van deze eeuw begonnen ondernemers op hun beurt 

intern alles nog georganiseerd te krijgen. Dat lokte dan weer 
de reactie bij werknemers uit om nog meer in te zetten op 
werkbaar werk. Dat evolueerde naar een nefaste neerwaartse 

�Kijk, tot midden de jaren 90 werd elke tak van de sociale 

bijdrage. De sociale partners waren verantwoordelijk 

beheerden. Later werden alle inkomsten voor de 
sociale zekerheid gecentraliseerd bij de RSZ dat het 

een lang verhaal kort te maken: bij tekorten klopte het 
Globaal Beheer bij de federale overheid aan om meer 
middelen. Niemand nam zelf nog de verantwoordelijkheid 
voor de good governance van de beschikbare middelen. 
De klap op de vuurpijl kwam er met de invoering van 
de quasi ongeconditioneerde evenwichtsdotatie. Is 

past automatisch bij. Dat soort mechanismen werkt 

Tot slot uw vijfde anomalie: niemand pakt de  
werkloosheidsval echt aan, men speelt haasje-over.
�Begin deze eeuw ontdekten politici en experten de 

uit arbeid en de netto-werkloosheidsuitkering was te klein. 
Oplossing? Verlaag de belasting op de laagste lonen zodat 
de betrokkene netto meer overhoudt en het verschil met 
de werkloosheidsuitkering vergroot. Niet veel later eisen 
de vakbonden hogere werkloosheidsuitkeringen, terwijl 
de regering op haar beurt nog maar eens beslist om de 

geboren. Resultaat? De werkloosheidsval bestaat nog altijd 
en wordt vandaag bovendien nog versterkt in de lagere 
inkomenscategorieën door een promotieval (achteruitgang 
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VERZEKERINGSPRINCIPE VERDWIJNT BIJ HOGER LOON
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