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1. Inleiding
sociale zekerheid: geheel van regelingen die vormgeven aan de solidariteit met personen die
geconfronteerd worden met (de dreiging van) een gebrek aan inkomen uit arbeid of met bijzondere
kosten
sociale risico’s opgesomd in IAO Conventie nr. 12
→ overlijden, ouderdom, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, gezinslasten, gezondheidszorg, zorg,
arbeidsongeval en beroepsziekte, behoeftigheid
meer nadruk gekomen op activeren van uitkeringen: weg naar arbeidsmarkt terugvinden
→ eerst voorkomen, dan herstel, pas in laatste instantie uitkeringen
1.1 Technieken van sociale zekerheid
- verzekering: verplichte bijdrage obv loon
bij risico krijg je dan uitkering
- sociale bijstand: via overheidsgeld bijstand uitkeren
obv middelenonderzoek
doel: bescherming van menswaardig bestaan

gemengde uitkeringen met kenmerken van verzekeringen als van bijstand, bv; IGO
idee van basisinkomen: iedereen standaardinkomen en daarnaast nog arbeidsinkomen
1.2 Geschiedenis Belgische sociale zekerheid
Belgische sociale zekerheid: systeem van sociale verzekeringen
gekoppeld aan professioneel statuut
ook wel bijstandsuitkeringen
eerste solidariteitstechnieken: gezin, kerk, familie
→ niet altijd structureel geregeld
de
sinds 19 eeuw: °regulering
→ Bismarck: stelsel van sociale verzekeringen obv bijdrage
→ loyauteit van arbeiders centraal om hen meer zekerheid te verschaffen
20ste eeuw: Beveridge → West-Europese socialezekerheidssystemen
idee: nationaal inkomen herverdelen: uniforme uitkering aan iedereen
adhv belastingen
daardoor 2 grote systemen nu:
- Bismarckiaans: categoriale sociale verzekeringen per bedrijfstak of beroep, bijdragen betalen
- Beveridgiaans: universele socialezekerheidsregelingen: hele bevolking sociale zekerheid
bieden, uit algemene middelen gefinancierd
in België mix van beide
bv. leefloon, gezinsbijslag etc → bijstand
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bv. uitkeringen voor ouderdom of arbeidsongeschiktheid → sociale verzekering
1.3 Bronnen sociale zekerheidsrecht
• art. 23 grondwet
grondwet: basisdocument met fundamentele afspraken en rechten
art. 23: recht op sociale zekerheid en sociale bijstand
→ wanneer daar beroep op doen?
o aantonen dat er significante achteruitgang van sociale bescherming is in
Grondwettelijk Hof
o legitieme motieven voor die verandering
o achteruitgang proportioneel tov motieven
= standstill-beginsel
• art. 10-11 grondwet
→ gelijkheidsbeginsel en verbod op discriminatie
•

grondrecht bescherming op eigendom en sociale zekerheid

• internationale en Europese bronnen
→ VN, ILO, Raad van Europa, EU, bilaterale verdragen (zie later)
• beginselen van de Belgische staatsstructuur
grootste deel sociale zekerheid: federaal
na zesde staatshervorming 2011:
gemeenschappen:
- tegemoetkoming en hulp aan personen met een handicap
- tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
- gezinsbijslagen
- organieke regels betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
- bijkomende rechten bovenop federaal minimum maatschappelijke dienstverlening
gewesten:
- bevoegdheden inzake huisvesting en tewerkstellingsbeleid
- financiële tegemoetkoming in het loon van moeilijk te plaatsen werklozen
- wachtgeld steen- en staalsectoren
- uitvoering van maatregelen ter plaatsing van werklozen
→ niet kunnen opsommen of zo maar goed om te weten
• Vlaamse zorgverzekering
discussie want sociale zekerheid is federaal, maar Vlaamse Gemeenschap zei dat het onder ‘zorg’ viel
dus ook onder hun bevoegdheid
• formele wetgeving
→ KB’S en MB’s: om formele wet verder uit te werken
→ CAO’s: akkoord tussen sociale partners
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2. Personeel toepassingsgebied en administratie
wie valt er onder sociale zekerheid?
• Beveridge stelsel: universeel
→ inwoners van een lang dus obv woonplaats
• Bismarck stelsel: professioneel
→ obv arbeidsstatuut: WN, ambtenaar of zelfstandige
administratie: grote verschillen tussen landen
& groot aantal uitvoeringsorganisaties per tak van de sociale zekerheid of per professioneel stelsel
type uitvoeringsorganisaties:
• publiekrechtelijk: vooral vertegenwoordigers van politiek gezag
• semi-publiekrechtelijk: vooral vertegenwoordigers betrokken groepen
• privaatrechtelijk: non-profit <> pro-profit
• werkgevers: bv. inning socialezekerheidsbijdragen/ toekenning uitkeringen bij ziekte
Belgische sociale zekerheid:
2.1 Het werknemersstelsel
Toepassingsgebied werknemers
art. 1 Wet 27 juni 1969 RSZ-wet: voor werknemers die door AO zijn gebonden
wanneer is iemand WN?
→ arbeid verrichten onder gezag, in ruil voor loon van WG
problematiek van schijnzelfstandigen: doen alsof het zelfstandigen zijn voor lagere loonkost, maar in
principe wel vaak onder gezag van WG dus werknemer
criteria om statuut te bepalen: art. 332 ev arbeidsrelatiewet 27 december 2006
• wil van partijen: → uitgangspunt: vrijheid van WG en WN om samen te bepalen welk statuut
WN aanneemt
• vrijheid van arbeid
• vrijheid van arbeidstijd
• hiërarchische controle
in fraudegevoelige sectoren: zie art. 337/2 arbeidsrelatiewet voor criteria
als helft van criteria is vervuld → weerlegbaar vermoeden dat met WN is
om WN te zijn: dubbele band met België
→ arbeidsplaats én vestigingsplaats WG moet in België zijn
bijzondere regeling:
• geen toepassing op zeelieden (art. 1§2 RSZ-wet)
• gelijkstellingen (art. 1 en 2 RSZ-wet)
bv. leerjongens of studenten
• uitbreiding: personen zonder AO maar werkzaam in gelijkaardige omstandigheden (art. 1bis-2
en art. 3 RSZ-uitvoeringswet)
bv. in vzw: onweerlegbaar vermoeden dat het WNs zijn
bv. kunstenaars: weerlegbaar vermoeden WN
→ opdrachtgever=WG, bij meerdere opdrachtgevers:
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beperkingen: art. 4-8ter RSZ-uitvoeringswet
• bepaalde sociale risico’s niet van toepassing op bepaalde categorieën WNs
bv. betaalde sportbeoefenaars
• bepaalde categorieën WNs uitgesloten van sociale zekerheid voor WNs
bv. vrijwillige brandweerlieden, studentenarbeid (<475 uur)
Administratie werknemers
FOD Sociale Zekerheid
ministers: Muylle (Werk), Bacquelaine (Pensioenen), De Block (Sociale Zaken en Volksgezondheid), De
Backer (??)

→ WN, overheid en WG storten naar RSZ: RSZ met sociale en herverdelende werking
→ parastatalen: uitvoering sociale zekerheid
voor arbeidsongevallen private onderneming
→ ziekenfondsen, vakbonden, particuliere kassen, en soms parastataal: uitbetaler
2.2 Zelfstandigenstelsel
Toepassingsgebied zelfstandigen
residuair stelsel: heterogene groep
art. 3 KB 27 juli 1967 (over maatschappelijke zekerheid der arbeiders): geen WNs of ambtenaren maar
wel beroepsactiviteiten
→ beroepsbezigheid in België
in vennootschappen weerlegbaar vermoeden van zelfstandigen
speciaal statuut: de helper (art. 6-7 KB 1967)
→ helpt zelfstandige, vaak in familiale band
weerlegbaar vermoeden zelfstandige te zijn
uitzonderingen zie codex art. 7
≠ meewerkende echtgenoot!!
bepaalde groepen vrijgesteld van zelfstandigenstelsel:
• ongehuwde helpers (<20jaar) en occasionele helpers (art. 7)
• schrijvers/journalisten met ander hoofdberoep (art. 5)
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•
•

echtgenoten van bedrijfsleiders (art. 7-7bis)
meewerkende echtgenoten met elders andere beroepsactiviteiten (art. 7-7bis)

Administratie zelfstandigen
FOD Sociale Zekerheid
minister Ducarme (Zelfstandigen)

sociale verzekeringsfondsen, bv. acerta, partena
geen werkloosheidsuitkering voor zelfstandigen (nu wel overbruggingsuitkering, zie later)
2.3 Ambtenarenstelsel
Toepassingsgebied ambtenaren
= iedereen die werkt voor overheid
→ geen eenheidsregeling

Administratie ambtenaren
minister Clarinval (Ambtenarenzaken)
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overzicht:

Andere Belgische regelingen voor sociale zekerheid
2.4 Sociale bijstand
zie ook les bijstand!!!
Toepassingsgebied sociale bijstand
deels universeel: maatschappelijke integratie, maatschappelijke dienstverlening
deels categoraal: IGO en uitkeringen voor pmH
toepassingsgebied verschillend bij elke uitkering:
• maatschappelijke integratie: tewerkstelling, leefloon, geïndividualiseerd project
wie? voor meerderjarige Belgen met werkelijke verblijfplaats in België
ook ruimer: vluchtelingen, staatlozen, EU-burgers met verblijfsrecht van meer dan 3 maanden
• maatschappelijke dienstverlening: veel ruimer → menswaardig bestaan voor iedereen
voor illegale vreemdelingen: enkel dringende medische hulp (art. 57 OCMW-wet)
uitgezonderd minderjarige illegale vreemdelingen
• uitkeringen voor personen met een handicap (pmH)
→ inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming (IVT en IT)
kijken naar inkomen en zorgnood van de persoon
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wie? Belgen, vluchtelingen, staatlozen, EU-burgers met verblijfsrecht van meer dan 3 maanden
→ >21 jaar en verblijfsvoorwaarden België
• inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
voor Belgische 65+’ers met onvoldoende bestaansmiddelen
wie? Belgen, vluchtelingen, staatlozen, EU-burgers met verblijfsrecht van meer dan 3 maanden
met verblijfsvoorwaarde België
Administratie sociale bijstand
POD Maatschappelijke integratie bepaalt federaal beleid (Muylle (pmH) & Ducarme (Maatschappelijke
integratie))
→ OCMW op lokaal niveau voor maatschappelijke integratie en dienstverlening
→ FOD sociale zekerheid & minister Muylle (Personen met een handicap) voor financiële
tegemoetkoming pmH
→ FOD sociale zekerheid & minister Bacquelaine (Pensioenen) voor IGO
2.5 Vlaamse sociale bescherming
zie decreet 24 juni 2016
→ hoort bij risico van zorg

bv. bijkomende kosten voor handicap of ziekte
Toepassingsgebied Vlaamse sociale bescherming
aansluiting verplicht voor inwoner Vlaams Gewest > 25 jaar (decreet 24 juni 2016)
→ vrijwillige aansluiting voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest, wel met wachttermijn
stel: werken in Vlaanderen of Brussel en sociaal verzekerd in België → verplicht zorgverzekerd
stel: sociaal verzekerd in België en wonen in Frans of Duits taalgebied → kan aansluiten
Administratie Vlaamse sociale bescherming
minister Beke (WVG)
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2.6 Gezinsbijslag
Toepassingsgebied gezinsbijslag
geregionaliseerd naar gemeenschappen (zie decreet 27 april 2018)
Vlaamse regeling: kijken naar recht van het kind
→ voor elk kind met woonplaats in Vlaanderen
uitgangspunt: professionele status van ouders
grensoverschrijdende situaties tussen gemeenschappen: aanknopingsfactoren:
• wettelijke woonplaats van het kind
• verblijfplaats kind
• lokalisatie vestigingseenheid van WG
• wettelijke woonplaats van de rechthebbende
• lokalisatie betaalkantoor van het bevoegde kinderbijslagfonds
Administratie gezinsbijslagen
minister Beke (WVG)
→ Agentschap Uitbetaling Toelagen Gezinsbeleid met 4 private uitbetalingsactoren
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3. Financiering
sociale zekerheid kost geld
→ subjectief recht: mensen verwachten het te krijgen
verschillende manieren van financiering:
• bijdragen van WG en WN uit arbeid
→ verplicht in sociale verzekering
bij risico krijg je dan bepaalde bescherming
• overheidsbudget en belastingen
→ bij sociale bijstand in geval van behoefte, adhv middelenonderzoek
• andere financieringsbronnen, bv. btw en accijnzen op alcohol en tabak
+ eigen bijdrage: remgeld

in België bij meeste wettelijke systemen repartitie → huidige WNs betalen huidige uitkeringen
3.1 Financiering werknemerstelsel
zie opnieuw schema parastatalen en zo:
WG stort zijn bijdragen en WNbijdragen aan RSZ → RSZ verdeelt over alle takken
•
•

brutoloon: basisloon
nettoloon = brutoloon – werknemersbijdrage – bedrijfsvoorheffing
bedrijfsvoorheffing: soort voorschot dat WG van het loon afhoudt, bij berekening
personenbelasting wordt die voorheffing er al afgetrokken want geldt al als betaalde belasting
• loonkost: brutoloon + werkgeversbijdragen sociale zekerheid → wat arbeid voor WG kost
voorbeeld:

begrip loon?
loon: geld of in geld waardeerbaar voordeel ten gevolgde van dienstbetrekking ten laste van WG
→ vrijgevigheden geen loon dus geen sociale zekerheidsbijdrage op betalen
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→ uitsluitingen van loon: maaltijdcheques, ecocheques, geschenken … dus ook geen bijdragen op
betalen
bijdrage:
WGbijdrage: 25% in private profitsector, in non-profit en openbare sector andere regeling
WNbijdrage: 13%
afwijkende regelingen voor bijdragen: om loonkost te verminderen zodat concurrentie met buitenland
mogelijk blijft
• doelgroepenvermindering: adhv bepaalde criteria van groepen die moeilijk op arbeidsmarkt
geraken
→ oudere, jongere WNs, eerste tewerkstelling, werklozen …
aantrekkelijker maken om hen aan te nemen door vermindering bijdragen
• algemene structurele vermindering van de WGbijdrage: afhankelijk van het loon van de WNs
nog andere bijzondere regelingen:
• flexijobs: mensen die in horeca werken als bijjob, en bijdragen betalen in andere hoofdjob (of
gepensioneerd)
→ geen WNbijdragen en geen belasting op loon, wel WGbijdrage
dus goedkoper om flexibele werknemers in horeca aan te nemen dus zwartwerk tegengaan
uitgebreid naar andere sectoren in de handel (bv. winkels)
• kunstenaars (art. 37quinquies Wet 29 juni 1981 over beginselen sociale zekerheid)
→ vallen onder WN
kleine vergoedingsregeling ontvangen als je dit niet meer gebruikt dan 30 dagen per jaar
(max. 7 dagen opeenvolgend) en als prestaties <€130/dag of <€2.615/jaar
zie art. 1bis RSZ-wet
→ daar dan geen bijdrage op betalen
• jobstudenten: vallen niet onder WNstelstel
→ toch solidariteitsbijdrage betalen: 2,7% voor jobstudent en 5,4% voor WG
• btw en accijnzen
• bijzondere bijdrage sociale zekerheid: afhankelijk van grootte loon van WN en gezinstoestand
• bijdrage op uitkeringen
3.2 Financiering zelfstandigenstelsel
degressief systeem: als ze meer verdienen → minder bijdragen als aanmoediging om alle inkomsten
aan te geven
moeilijk om bijdrage voor sociale zekerheid te bepalen (zie art. 11-11bis KB 27 juli 1967 over
maatschappelijke zekerheid der arbeiders)
regeling: sociale zekerheid-bijdrage bepalen adhv inkomen van het huidige jaar 2020
→ nog onbekend wat inkomsten zullen zijn
→ voorlopige bijdrage berekenen adhv vorige 3 jaar en dat indexeren
definitief afgerekend via belastingen in aanslagjaar 2021
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verschillende regeling per categorie:
• zelfstandigen in hoofdberoep: degressief stelsel

bijdrage: minstens €717,18, maximum €4.110 per kwartaal
• zelfstandige in bijberoep: afhankelijk hoeveel inkomen uit andere professionele activiteit of uit
vervangingsinkomen
• gepensioneerde zelfstandige: bepaalde inkomensgrenzen respecteren
• student-zelfstandige: tot 25 jaar en in hoofdzaak student
→ bedragen elk jaar geïndexeerd (niet vanbuiten kennen)
vennootschapsbijdrage: verplichte aansluiting vennootschappen bij sociale verzekeringsfonds
3.3 Financiering ambtenarenstelsel
voor vastbenoemd statutair overheidspersoneel:

3.4 Financiering Vlaamse sociale bescherming
bijdrage van €52 per jaar (zie decreet 24 juni 2016)
→ verminderd naar €26 voor personen met verhoogde verzekeringstegemoetkoming en OMNIO
3.5 Financiering sociale bijstand en kinderbijslag
gezinsbijslag geregionaliseerd → autonomie bij gemeenschappen
IGO, tegemoetkomingen aan pmH en bijstand aan vluchtelingen en vreemdelingen: federale middelen
leefloon: deels federaal, deels OCMW
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Sociale risico’s en sociale presentaties
Algemeen
Regeling uitkeringen
ouderdom → rustpensioen, arbeidsongeschiktheid → invaliditeitsverzekering, werkloosheid →
werkloosheidsuitkering, weduwe → overlevingspensioen, kinderen →gezinsbijslagen, verzorging →
ziekteverzekering, zorg → vlaamse zorgverzekering, menswaardig bestaan → sociale bijstand
bedrag uitkering: uitkeringen geïndexeerd om welvaartsvastheid te garanderen want levenskost stijgt
→ adhv gezondheidsindex: gebaseerd op consumentenindex (hoe aankopen duurder worden) maar
gezondheidsindex zonder benzine, alcohol etc
indexeren wanneer spilindex wordt overschreden
2015 indexsprong: ondanks stijging levenskost, is index niet aangepast en uitkeringen niet verhoogd
→ budgettaire maatregel + lonen mochten niet sneller stijgen dan buitenland (concurrentie en zo)
samenloop uitkeringen
• diverse socialezekerheidsregelingen
bv. vrachtwagenchauffeur heeft accident: arbeidsongevallenverzekering, maar ook ziekte- en
invaliditeitsuitkering als die nadien voor ene tijd niet kan gaan werken
of als persoon gedekt is onder verschillende professionele stelsels
• meerdere sociale risico’s tegelijk: per risico kijken wat de regeling is
gezinsuitkering vs. individuele uitkering
→ in principe individueel, maar vaak personen ten laste zoals kinderen
vrijwilligers: sinds 2006 statuut van vrijwilliger
→ inkomensvervangende uitkering kan naar vrijwilligerswerk
feitelijke partners: tot op zekere hoogte gelijkgesteld met wettelijk samenwonenden of gehuwden in
ziekte- en invaliditeitsuitkering, leefloon, tegemoetkoming pmH, werkloosheidsuitkering
maar voor pensioensregeling en arbeidsongevallen/beroepsziekten: andere regeling bij feitelijke
partners
Handvest sociaal verzekerde
= wet die positie van de sociaal verzekerde wil versterken (zie codex: wet 11 april 1995)
→ relatie sociaal verzekerde – overheid regelen
1) deel 1: verplichtingen van de sociale zekerheidsinstellingen
→ informatie- en adviesplicht tegenover verzekerden: inlichtingen kosteloos en in
begrijpelijke taal verstrekken & verzoeken doorsturen naar bevoegde instelling
2) deel 2: procedure tot toekenning
welke stappen te doorlopen zijn om uitkering te verkrijgen
in principe aanvraagplicht bij rechthebbende, maar uitzonderingen waarbij instelling initiatief
neemt
4 maanden na aanvraag moet er beslissing zijn → instelling moet nodige informatie zelf
vergaren: data vragen bij kruispuntbank sociale zekerheid
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1. Ouderdom
verschillende begrippen:
• ouderdomspensioen: door bepaalde leeftijd te bereiken
• rustpensioen: vanaf bepaalde leeftijd & stoppen beroepsactiviteit → Belgische regeling
• anciënniteitspensioen: na aantal jaren bijdragen betaald
→ inkomensvervangend, niet om kosten te vergoeden of zo
in België adhv socio-professionele status en bijdragen
financiering: (zie p.10 schema)
→ repartitie: gaandeweg bijdragen aan huidige pensioenen → in wettelijk stelsel
→ kapitalisatie: investeren in eigen pensioen → 2de en 3de pijler
bedrag:
in België gelinkt aan beroepsinkomen
→ maar ook afhankelijk van aantal jaren bijdragen betaald, sector, leeftijd en gezinslast
berekend adhv laatstverdiende loon, of loon van de laatste 5 of 10 jaar
voor WNs: adhv loon verdiend over hele periode van bijdragen
wel met minimum en maximumbedragen
verschillende pensioenpijlers:

1) Eerste pijler: wettelijke pensioenen
→ naargelang professioneel statuut
pensioensleeftijd wordt opgetrokken tot 67 jaar in 2030 (art. 2 KB 23 december 1996 over wettelijk
pensioenstelsel)
vanaf 63 jaar met 42 jaar gewerkt → vervroegd pensioen mogelijk (art. 4 KB 23 december 2006)
in principe loopbaan van 45 jaar → gelijkgestelde periodes van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid
of studieperiode
artikels:
• WN: art. 1-5 KB 23 december 1996 over wettelijk pensioenstelsel
• zelfstandigen: art. 3 KB 30 januari 1997
• ambtenaren: art. 46 Wet 15 mei 1984
bedragen:
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•
•

•

WN: geactualiseerd loon = loon indexeren naar huidige waarde
zelfstandigen pas sinds 1984 ook wettelijk pensioen, dus pensioen van vóór 1984 berekend
obv forfaitair bedrag
zie art. 126 wet 15 mei 1984 (bundel)
ambtenaren: referentiewedde is van laatste 10 jaar van je loopbaan
+ geen onderscheid naargelang gezin
in principe 45 dienstjaren dus 45/60 → pensioen is 75% van loon
perequatie: uitkeringen volgen bedrag dat ambtenaren krijgen als loon
dus pensioen is uitgesteld loon & compensatie van laag loon

→ grootste verdieners dragen meeste + bescherming van de laagste lonen
zie KB 27 maart 2015
toegelaten arbeid na pensionering?
in principe pensioen en beroepsactiviteit niet te combineren
sinds 2015: onbeperkt bijverdienen na pensionering of na loopbaan van 45 jaar (art. 64§4 KB 21
december 1967 over WNs pensioen en art. 32-41 Programmawet 29 december 2017)
bv. in flexijobs
2) Tweede pijler: aanvullend pensioen
→ om val tussen inkomen en pensioen te verkleinen
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• voor WN: WAP
zie wet 28 april 2003 → doel: pensioenen democratiseren en 2de pijler toegankelijker maken

gewone toezegging: ouderdomspensioen uitgekeerd of overlevingspensioen aan gezinsleden van
overleden WN
sociale toezegging: idem maar extra dekking voor moederschapsrust en invaliditeit
pensioenreglement: afspraken over pensioentoezegging (art. 3§1,9 en 5§2 WAP)
rendementsgarantie voor ouderdom: rendement door bijdrage van 1,75% (art. 24§3 WAP)
vrij aanvullend pensioen werknemers: biedt bescherming wanneer WG geen collectieve regeling heeft
→ WN zo zelf aanvullend pensioen opbouwen (art. 3 Wet 6 december 2018)
bedrag zelf kiezen en pensioeninstelling zelf kiezen
→ WG moet die bijdrage bijhouden en doorstorten
belastingvermindering op dat aanvullend deel (art. 45 Wet 6 december 2018)
• voor zelfstandigen: WAPZ (art. 44 en 47)
keuze voor gewoon pensioenplan: vergelijkbaar met vrijwillig aanvullende pensioenregeling
of sociaal pensioenplan: minstens 10% van de bijdragen naar solidariteit
0% rendementsgarantie
3) Nulde pijler: sociale bijstand
= IGO (zie Wet 22 maart 2001 over IGO)
→ garanderen dat iedereen menswaardig bestaan heeft
voor wie?
gepensioneerden vanaf 65 jaar & Belg zijn (of gelijkgestelden)
voor mensen die behoeftig zijn: over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken
→ onderzoeken adhv middelentoets: <€1154 voor alleenstaanden of <€769 voor samenwonenden
verblijfsvoorwaarde: nieuwe regeling → niet meer dan 29 dagen per jaar in buitenland, anders geen
uitkering meer (controle door postbode)
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2. Overlijden
→ overlevingsuitkering
bekijken vanuit idee dat man gaat werken en als die sterft → verlies inkomen
gevaar: inactiviteitsval → moeite om weg naar arbeidsmarkt terug te vinden
daarom: overbruggingskrediet die maar tijdelijke uitkering is
voorwaarden om overlevingspensioen te krijgen:
• relatie met overledene: partner of kind
• pas vanaf bepaalde leeftijd
Belgische regeling voor WNs: hervormd in 2015
• vóór 2015: overlevingspensioen = 80% van rustpensioen voor gezin
→ voorwaarden:
o >1 jaar gehuwd
+ vanaf leeftijd van 45 jaar of minstens 66% arbeidsongeschikt
o >1 jaar gehuwd + kind ten laste
schorsing bij nieuw huwelijk
WNs: art. 16 e.v. KB 24 oktober 1967 over WNs pensioen
zelfstandigen: art. 4 e.v. KB 10 november 1967
•

na 2015: invoering overgangsuitkering
voorwaarden overlevingspensioen:
o vanaf 50 jaar
in alle andere gevallen: overgangsuitkering
→ 12 maanden recht op (24 met kind) nadien terugkeren naar arbeidmarkt
combinatie met inkomen mogelijk
WNs: art. 21 e.v. KB 24 oktober 1967 over WNs pensioen
zelfstandigen: art. 8 e.v. KB 10 november 1967
regeling voor ambtenaren: gelijkaardig
bedrag wel verschillend:

60% 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑤𝑒𝑑𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑡𝑒 5 𝑜𝑓 10 𝑗𝑎𝑎𝑟 × 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑗𝑎𝑟𝑒𝑛
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑗𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 20 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛

zie art. 2 e.v. Wet 25 mei 1984
ook voorziening voor wezen:

60% 𝑣𝑎𝑛 ℎ𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙𝑑𝑒 𝑤𝑒𝑑𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑎𝑡𝑠𝑡𝑒 5 𝑜𝑓 10 𝑗𝑎𝑎𝑟 × 𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑗𝑎𝑟𝑒𝑛
𝑎𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑖𝑒𝑛𝑠𝑡𝑗𝑎𝑟𝑒𝑛 𝑡𝑢𝑠𝑠𝑒𝑛 20 𝑗𝑎𝑎𝑟 𝑒𝑛 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑙𝑖𝑗𝑑𝑒𝑛

→ 60% bij één wees, 80% bij twee wezen, 100% bij drie of meer wezen
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3. Arbeidsongeschiktheid
3.1 Algemeen
bij ziekte of ongeval → verlies van arbeidsinkomen dus nood aan vervangingsuitkering
enkel bij verlies in verdienvermogen in vergelijking met referentiepersoon (persoon die wel nog
normaal werkt)
graad van arbeidsongeschiktheid vaststellen: door inkomen ziek persoon te vergelijken met
verdienvermogen referentiepersoon
2 periodes:
• eerst ziekte-uitkering: vaak loon door WG
→ uitkering vastgesteld adhv specifieke kenmerken, bv. opleidingsniveau, anciënniteit
• nadien invaliditeitsuitkering: kijken naar meer algemeen loon in sector of beroepsactiviteiten
om uitkering te bepalen → vaak lager bedrag
inzetten op activering van uitkeringen: eerst voorkomen, dan herstel, pas dan uitkering
door bv. betere regels over welzijn op het werk
→ weg naar arbeidsmarkt weer terug vinden
2 professionele risico’s beroepsziekte en arbeidsongeval
→ gebeurt op het werk dus andere regeling (art. 7 ev Wet 10 april 1971 arbeidsongevallenwet)
uitkeringen voor personen met een handicap: inkomensvervangende tegemoetkoming (zie later)
3.2 Belgische regeling voor ziekte- en invaliditeitsuitkering
aparte regeling voor WNs en zelfstandigen
zie wetsartikels

vermindering verdienvermogen: eerst rekening houden met concrete kenmerken, nadien breder
kijken naar heel de sector
bedragen:
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voor zelfstandigen lage bedragen
3.3 Moederschapsrust
zie art. 111-114 Gec. wetten 14 juli 1994 geneeskundige verzorging
• eerste 30 dagen:
o WN: 82% van onbegrensd loon
o werkloze: 60% van werkloosheidsuitkering + 19,5% brutoloon
• vanaf 31ste dag:
o WN: 75% van begrensd loon
o werkloze: 60% van werkloosheidsuitkering + 15% brutoloon
voor zelfstandige: zie art. 94 KB 20 juli 1971 over moederschap zelfstandigen
→ forfaitair bedrag: €499,54 per week
periode voor WNs:

zie art. 39 arbeidswet
periode voor zelfstandigen: art. 93 KB 20 juli 1971
• 1 verplichte week prenataal
• 2 verplichte weken postnataal, 9 facultatieve weken
vaderschapsrust: 10 dagen voor WNs en voor zelfstandigen (art. 30§2 AO-wet en wet 7 april 2019, KB
15 december 2019)
→ WN: 3 dagen loon, nadien uitkering
→ zelfstandigen: forfaitaire uitkering
3.4 Arbeidsongeval
→ professioneel risico dat gebeurt tijdens uitvoering van AO
zie arbeidsongevallenwet 10 april 1971 → sterkere positie voor WN
WG sluit verzekering met private verzekeraar af, die vergoeding betaalt na ongeval
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situaties met arbeidsongeval:
1) tijdens en door de uitvoering van de AO en daardoor letsel (art. 9 & 46 arb.ong.wet)
3 elementen:
• letsel
• plotse gebeurtenis: rechter oordeelt of het plots was en of het terug te leiden is tot specifiek
moment (verschil met beroepsziekte)
• causaal verband tussen letsel en gebeurtenis: weerlegbaar vermoeden dat letsel veroorzaakt
is door gebeurtenis → verzekeraar kan het weerleggen
speelt schuld een rol? enkel bij opzettelijk veroorzaakt ongeval geen uitkering (art. 48)
2) ongeval op weg naar en van het werk (art. 8 arb.ong.wet)
onderweg van zodra je dorpel oversteekt
verblijfplaats: waar je woont of met zekere regelmaat vertoeft
normale traject van verblijfplaats naar WG: moet logisch traject zijn
→ kinderen ophalen of omleidingen kunnen erbij horen
3 rechtvaardigingen van omweg of oponthoud:
• onbeduidend: geen gevolgen
• onbelangrijk: bewijs van wettige reden nodig
bv. stoppen bij de bakker, collega ophalen
• belangrijk: bewijs van overmacht aantonen
schade vergoeden (art. 10-40 arbeidsongevallenwet), bv. medische kosten, uitkering bij overlijden etc
3.5 Beroepsziekte
zie art. 30 ev wet 3 juni 1970 over beroepsziekten
verschil: hier geen plotse gebeurtenis maar wel langdurige blootstelling
eerst: ziekte aantonen
→ lijst met erkende ziekten
dan: aantonen dat ziekte komt door blootstelling tijdens tewerkstelling
→ lijst van beroepscategorieën, bedrijfstakken en ondernemingen aar risico groot is
3.6 Tegemoetkomingen voor personen met een handicap
= vervanging of aanvulling van inkomen voor pmH die geen inkomen kunnen verwerven = IVT
→ voor personen die nooit zijn toegetreden tot arbeidsmarkt
zie art. 2-7 wet 27 februari 1987 over personen met een handicap
voor wie?
• pmH van 21 tot 65 jaar (ouder dan 65 jaar: Vlaamse Zorgverzekering)
• niet in staat meet dan 1/3de te verdienen wegens handicap
→ referentiepersoon is abstracte, gezonde persoon op arbeidsmarkt
• voor Belgen en gelijkgestelden met verblijfplaats in België
→ verblijfsvoorwaarde van 10 jaar, waarvan 5 jaar onderbroken
bedrag op jaarbasis afhankelijk van gezinssituatie
bestaansmiddelen onderzoeken: inkomsten die persoon heeft
≠ integratietegemoetkoming (zie onderdeel zorg)
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4. Werkloosheid
= geen werk hebben of kunnen vinden
→ vervangingsinkomen: werkloosheidsuitkering
voor WNs (ambtenaren: vast benoemd, zelfstandigen: risico hoort erbij & voor minder verzekerd)
onvrijwillige werkloosheid: niet te wijten aan WN
→ passende dienstbetrekking accepteren of niet zelf ontslag nemen
ook inschrijven als werkzoekende
→ actief naar werk zoeken, passend werk accepteren, werkbereid zijn
minder strenge criteria voor oude WNs
duur van de uitkering: meestal beperkt in tijd
vaak ook gerelateerd aan periodes dat men verzekerd was of gewerkt heeft
bedrag uitkering: afhankelijk van duur werkloosheid
4.1 Belgische regeling
voor wie? voor iedereen die valt onder sociale zekerheid voor WNs
voorwaarden
1) toelaatbaarheidsvoorwaarden: wachttijd vooraleer recht op werkloosheid
→ strengere voorwaarden aan jonge werknemers
kijken naar aantal arbeidsdagen en referteperiode: periode voorafgaan aan werkloosheid
waarin werkloze voldoende arbeidsdagen moet bewijzen
zie art. 30 ev werkloosheidsbesluit 25 november 1991
2) toekenningsvoorwaarden om recht te doen gelden
a. werkloosheid onafhankelijk van wil (art. 44 en 51 werkloosheidsbesluit)
bv. ontslag om dringende reden, zelf ontslag nemen, passende dienstbetrekking
zonder rechtvaardiging weigeren
wat valt onder passende dienstbetrekking? zie art. 22-27 MB 26 november 1991
▪ bezoldiging (loon en vergoedingen), art. 24 en 26
▪ arbeidsduur, art. 22, 25, 27 en 29
▪ functie, art. 23
→ niet passend als niet overeenstemt met aangeleerd, gewone of
aanverwant beroep
→ criterium verandert naargelang hoe lang iemand als uitkering ontvangt en
naargelang leeftijd
▪ arbeidsweg, art. 25 → afstand woonplaats en werkplaats
niet passend als >60km → afwezigheid >12u of verplaatsing >4u
▪ niet-relevante criteria: voorkeuren werkloze of familiale overwegingen
gevolgen voor werkloze: niet meer onvrijwillig werkloos, dus uitgesloten voor
bepaalde tijd
b. beschikbaar voor arbeidsmarkt (art. 56 werkloosheidsbesluit)
→ actief zoeken naar werk, beschikbaar zijn voor werk en elke passende
dienstbetrekking aanvaarden
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c. inschrijving als werkzoekende (art. 58 werkloosheidsbesluit)
d. zonder loon zijn (art. 46 werkloosheidsbesluit)
→ opzegvergoeding telt mee als toon
e. verbod van arbeid (art. 44-45 werkloosheidsbesluit)
→ niet voor zichzelf nog voor anderen
enkel gewoon beheer in huis en huishouden is toegelaten
toegelaten arbeid: art. 48 werkloosheidsbesluit
+ vrijwilligerswerk: art. 45bis werkloosheidsbesluit
f.

arbeidsgeschikt (art. 60 werkloosheidsbesluit)

g. nog niet aan pensioengerechtigde leeftijd (art. 63-65 werkloosheidsbesluit)
→ geen werkloosheidsuitkering na 65 jaar
h. hoofdverblijfplaats in België en geen illegaal verblijf (art. 66 en 69)
i.

voldoen aan controleverplichtingen (art. 71)

duur uitkeringen:
in principe onbeperkt in de tijd
maar uitgesloten als voorwaarden geschonden worden (bv. niet actief naar werk zoeken)
opvolgingsprocedure
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bedrag uitkeringen
zie art. 114 werkloosheidsbesluit
→ afhankelijk van:
gezinstoestand: zie art. 59 MB 26 november 1991 → ‘samenwonen’: onder hetzelfde dak
samenleven van 2+ personen die hun huishoudelijke aangelegenheden hoofdzakelijk
gemeenschappelijk regelen
- duur werkloosheid: degressief stelsel → hoe langer werkloosheid, hoe lager de uitkering
- loon
bijzondere regelingen werkloosheid
jongeren
• inschakelingsuitkering (art. 36 werkloosheidsbesluit)
om jongeren de weg naar de arbeidsmarkt te laten vinden
voor personen <25 jaar met geen volledige schoolplicht of leerplan meer
verplichtingen: ingeschreven als werkloze, al 310 dagen gezocht naar werk, diploma
bedrag afhankelijk van leeftijd en gezinssituatie
maximum 3 jaar uitgekeerd, behalve voor samenwonenden met gezinslast of alleenstaanden → dan
telt termijn pas vanaf 30 jaar
• overbruggingsuitkering: voor tijdelijk werkloze deeltijds leerplichtigen
→ gelijkaardige regeling
ouderen
→ werkloosheid met bedrijfstoeslag (zie CAO nr. 17 en KB 3 mei 2007 over regeling SWT)
voor oudere werknemers die ontslagen worden en die bijna op pensioensleeftijd zijn: periode voor
pensioen overbruggen
voor wie?
- vanaf 62 jaar
- recht hebben op werkloosheidsuitkering: 60% van brutoloon maar neemt niet af
- minimum beroepsverleden: mannen 40 jaar, vrouwen 35 jaar
met extra toeslag WG
als je nieuwe job vindt: toeslag WG blijft
tijdelijke werkloosheid
AO tijdelijk of geheel geschorst
om verschillende redenen:

bedrag: gelijk voor samenwonenden of alleenstaanden
→ 65% van het gemiddelde begrensde dagloon
geen dalend verloop want op termijn terug verder werken
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! tijdelijke werkloosheid bij corona: 70% dagloon
PWA - Wijkwerken
= plaatselijk werkgelegenheidsagentschap
→ werkloze sluit AO af met PWA en zo krijgen ze taken van OCMW of andere organisaties, om
werkervaring op te doen om weg naar arbeidsmarkt terug te vinden
overgeheveld naar gewesten: Wijkwerken (zie decreet wijkwerken 7 juli 2017)
voor werkzoekenden met domicilie in Vlaams Gewest
uitbetaling via cheques met behoud van andere uitkeringen
bepaald aantal uren per jaar: max. 60 uur per maand en 630 uur per jaar
uitkering gedurende 12 maand, nadien terug naar arbeidsmarkt
Werkloosheid voor zelfstandigen: overbruggingsuitkering
in principe zelfstandigen uitgesloten van werkloosheidsuitkering
soms toch recht op werkloosheidsuitkering als men ontslagen is als WN en dan zelfstandige is
geworden → behoudt rechten als WN
eigen regeling: overbruggingsuitkering (zie art. 4 wet 22 december 2016)
om gebrek aan inkomen te overbruggen
wanneer?
- faillissement: bedrijf of vennootschap gaat failliet
of collectieve schuldenregeling: voor natuurlijk persoon die rekeningen niet meer kan betalen
→ OCMW betaalt/reorganiseert
- gedwongen stopzetting door plotse gebeurtenis met economische impact, natuurramp, brang
of allergie door uitoefening beroep
tijdelijke stopzetting mogelijk (bv. corona)
- stopzetting wegens economische moeilijkheden
duur: max. 1 jaar gedurende hele loopbaan of gradueel opnemen (art.7 wet 22 december 2016)
eventueel 24 maanden als je al 60 kwartalen bijdrage voor de sociale zekerheid hebt betaald
rechten in ziekteverzekering behouden gedurende een jaar
bedrag: zie art. 10
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5. Sociale bijstand
5.1 Algemeen
grondrecht: iedereen heeft recht op menswaardig bestaan
vroeger: taak van familie, vrienden, Kerk
→ reflexrecht: wie noodlijdend was, kon proberen beroep doen op diensten voor armen
nu: meer van overheid
→ subjectief recht: iedereen die aan voorwaarden voldoet heeft recht op prestatie, dus recht is af te
dwingen
≠ soorten bijstand:
- universele, algemene bijstand: voor iedereen die behoeftig is
bv. leefloon in België
- categoriale bijstand: voor bepaalde getroffen groep door sociaal risio
bv. IGO
uitkeren:
- in cash: gevaar dat het voor iets anders wordt gebruikt
- in natura: kan stigmatiserend overkomen
daarom soms vouchers
in principe moeten uitkeringen aangevraagd worden, maar soms automatisch uitgekeerd door risico
op non-take up
duur:
-

periodieke bijstand: gedurende gedekte periode
bv. maandelijks leefloon
occasionele bijstand: tegemoetkoming voor bijzondere kosten
bv. begin van schooljaar of begin van nieuwe huurperiode

voorwaarden:
→ behoeftigheid: te weinig bestaansmiddelen
adhv middelentoets: inkomen, inkomen partner, woning en auto allemaal opgenomen
wel inspanningen om inkomsten te verwerven
en werkbereidheid: passende dienstbetrekking aanvaarden en taken van algemeen nut bv. bij
gemeente
5.2 Belgische regeling
kenmerken:
- residuair: eerst beroep doen op andere regelingen
- niet-contributief: geen bijdragen
- niet loongerelateerd
- onderzoek naar bestaansmiddelen
- Belgische grondgebied
tegemoetkomingen voor pmH: categoriaal → zie arbeidsongeschiktheid en zorg
IGO: categoriaal → zie ouderdom
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Maatschappelijke integratie
zie art.2 ev wet 26 mei 2002 over recht op maatschappelijke integratie
→ integratie en participatie bevorderen, liefst via tewerkstelling
anders leefloon van OCMW waar men gewoonlijk verblijft

<25: leefloon bij gezondheids- of billijkheidsredenen
voorwaarden:
- verblijfplaats in België
- voor Belgen en gelijkgestelden (art. 3)
- tussen 18 en 65 jaar, behalve zie art. 7
- werkbereidheid
- rechten laten gelden op andere sociale uitkeringen of onderhoudsgeld (art. 4)
- onvoldoende bestaansmiddelen: inkomen, inkomen partner, woning en auto allemaal
opgenomen
bedrag leefloon: zie art. 14

leefloon terugvorderen: zie art. 24
- op rechthebbende zelf: foute info of gewijzigde omstandigheden
- op onderhoudsplichtige: als persoon alimentatie ontvangt
- op derde, bv. de dader van een verkeersongeval
→ die twee laatste gevallen: leefloon van gerechtigde verlagen, want krijgt al geld van anderen
Maatschappelijke dienstverlening
zie OCMW-wet 8 juli 1976
→ ruimer dan maatschappelijke integratie
maatschappelijke dienstverlening: om menselijke waardigheid te garanderen
voor elke persoon die niet in staat is menswaardig bestaan te leiden
behalve:
- asielzoekers: recht op materiële hulp van Fedasil
- vreemdelingen met illegaal verblijf: enkel recht op dringende medische hulp
- minderjarige vreemdelingen met illegaal verblijf: recht op alle materiële hulp
verschillende vormen van hulp: financieel, in natura, begeleiding, medisch, huisvesting
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6. Gezinsbijslag
6.1 Algemeen
onder gezinsbijslag valt meer dan kinderbijslag alleen
oorsprong kinderbijslag: Frankrijk 19de eeuw
→ om gelijkheid op arbeidsmarkt te krijgen tussen WNs met en zonder kinderen
doel: geboortes stimuleren
maar geen link tussen effectieve kosten voor kinderen en kinderbijslag
types uitkeringen:
- periodiek: naargelang aantal kinderen en hun leeftijd
- eenmalig: bv. geboortepremie of baby box
hoofdrolspelers: ofwel recht van het kind (België), ofwel recht van de zorgverstrekkers en betalers

gerechtigde: vooral ouders maar
soms ook instelling
rechthebbende: de verzekerde dus
meestal ouders

aard:
- universeel: elk kind recht op kinderbijslag
- selectief: enkel kinderen met bijzondere zorgnood of financiële moeilijkheden
vaak ook rol fiscaliteit: belastingvoordelen voor personen met kinderen
in sommige landen ook vervangingsinkomen voor ouder die thuis blijft bij het kind
6.2 Kinderbijslag in Vlaanderen
vóór 6de staatshervorming in 2011: andere regeling
→ verschillende regeling voor de verschillende professionele stelsels
na 6de staatshervorming: poging om regimes gelijk te schakelen, socioprofessioneel onderscheid blijft
wel bestaan
→ ° Algemene kinderbijslagwet
geregionaliseerd naar gemeenschappen
sinds 1 januari 2019 nieuwe regeling vanuit recht van het kind (zie decreet gezinsbijslag 27 april 2018)
voor wie? elk kind met woonplaats in Nederlandstalig taalgebied
geen kinderbijslag voor kinderen die niet worden opgevoed in VL of niet in VL naar school gaan
tot 18 jaar (art. 8 decreet)
in grensoverschrijdende gevallen: voor kinderen die in VL wonen maar ouders in NL werken →
mogelijkheid om over te dragen naar Vlaamse regeling
•

kinderbijslagen
o startbedrag geboorte en adoptie (art. 9&11)
€1122
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o

o

o

o

•

basisbedrag (art.13)
€163,20 per kind per maand, ongeacht rang van het kind (<-> oude regeling wel per
rang)
zorgtoeslag voor specifieke zorgnoden
▪ wezentoeslag (art.14-15)
50% basisbedrag bij overlijden van één ouder
100% basisbedrag bij overlijden beide ouders
▪ specifieke ondersteuningsbehoefte (art.16)
→ afhankelijk van handicap
▪ pleegzorgtoeslag (art.17)
€63,03
sociale toeslag (art.18)
voor gezinnen met financiële moeilijkheden
bedrag afhankelijk van gezinsinkomen en aantal kinderen
universele participatietoeslag – schoolbonus (art.19-22)
aan alle kinderen toegekend in augustus om kosten van school te dekken
bedrag afhankelijk van leeftijdsgroep

selectieve participatietoeslagen voor leerlingen en studenten (art.24)
andere voorwaarden: voor kinderen in gezinnen met financiële moeilijkheden
→ afhankelijk van inkomen van gezin

•

andere toeslagen
o kinderopvangtoeslag (art. 51)
€3,32 per dag in de kinderopvang
als stimulans voor crèches zonder inkomenstarief
o kleutertoeslag (art. 53)
€132,60
→ om gelijkheid in arbeidsmarkt te stimuleren: opdat ouders gaan werken
overgangsregime
→ wat met kinderen die onder oud en nieuw regime vallen?

→ Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat discriminatieverbod niet geschonden is
want gewijzigd in functie van algemeen belang & geen significante achteruitgang in sociale
bescherming (standstill-beginsel)
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7. Gezondheidszorg
7.1 Algemeen
geneeskundige verzorging: toegang tot gezondheidszorg
→ ook opleiding artsen en productie medicijnen valt daaronder
mogelijke systemen:
- publiek: overheid biedt gezondheidszorg zelf aan en zorgt dat er geneesmiddelen en artsen
zijn + gefinancierd met belastinggeld
- privaat: artsen enkel gereguleerd door overheid
verschillende zorgaanbieders waar burger tussen kan kiezen
betalen bij arts en nadien terugkrijgen van ziekenkas
diensten verstrekken: ofwel betalen aan arts en nadien terugkrijgen, ofwel door belastinggeld of
rechtstreeks van sociale zekerheid
→ om overconsumptie tegen te gaan: remgeld dus deel zelf betalen
duur gezondheidszorg meestal onbeperkt
soms wel wachtperiode: eerst tijdje verzekerd zijn vooraleer je uitkering of terugbetaling krijgt
bijzondere regelingen:
- arbeidsongevallen en beroepsziekten → voordeligere regeling: geen remgeld
- private verzekeringen
7.2 Belgische gezondheidszorg
zie wet 14 juli 1994 over geneeskundige verzorging en uitkering
in België: verzekeringssysteem obv beroep

→ dus privaat georganiseerd: medische zorgen niet geleverd door sociale zekerheid
maar sociale zekerheid voorziet in tussenkomst medische zorgen
Personeel toepassingsgebied
rechthebbenden op gezondheidszorg: enerzijds bepaalde hoedanigheid hebben, anderzijds bijdragen
betalen
→ gerechtigden: die er eigen recht op hebben
→ personen die meeverzekerd zijn door afgeleid recht: personen ten laste (kinderen, echtgenoten)
zie art. 32 GVU-wet welke groepen van WNs en zelfstandigen er allemaal onder vallen
- WNs: door AO gebonden onder gezag van WG
gelijkgestelden: arbeidsongeschikten, werklozen en gepensioneerden dus zonder bijdrage
& gewezen koloniale ambtenaren
- zelfstandigen, inclusief gefailleerde zelfstandigen en hun helpers
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gelijkgestelden: arbeidsongeschikte, werkloze en gepensioneerde zelfstandigen …
personen ten laste: echtgenoot, samenwonende, kinderen, ouders
→ moeten deel zijn van het gezin, zelf geen eigen recht kunnen openen en geen eigen inkomen boven
bepaalde grens
= al grote groep verzekerd
groep die hier nog buiten valt: aanvullende mechanismes
- voortgezette vrijwillige verzekering als werknemer of zelfstandige
→ vrijwillige verderzetting van hun statuut met betalen van persoonlijke bijdrage
bv. als je tijdje in de gevangenis hebt gezeten
- vrijblijvenden
→ personen die wonen in België die geen recht kunnen openen obv andere regelingen
= residuaire categorie dus laatste optie
dus in principe wel iedereen verzekerd
Materieel toepassingsgebied
art. 34 GVU-wet
wat valt onder gezondheidszorg? dus wat wordt terugbetaald?
ruime (maar vage) lijst van medische zorgen die worden terugbetaald
→ nomenclatuur: lijst van prestaties die door ziekteverzekering worden gedekt + relatieve waarde van
iedere prestatie adhv codes

→ nomenclatuur niet kennen
zoveel mogelijk wel terugbetaald: daarom remgeld, anders overconsumptie
niet elke behandeling heeft code dus niet alles terugbetaald (bv. ziekenvervoer, alternatieve
geneeskunde, plastische chirurgie)
wel bijzonder solidariteitsfonds voor behandelingen die niet gedekt zijn (art.25 lid 3)
tarieven vastgelegd in akkoorden tussen ziekenfondsen en artsenfederaties
→ als men het er wel mee eens is: conventionering
→ vrije honoraria: artsen die hier niet mee eens zijn moeten het uitdrukkelijk kenbaar maken (bv. in
wachtzaal) dan mogen ze andere tarieven hanteren
vroedvrouwen, logopedisten, kinesisten etc hebben de keuze om toe te treden
Terugbetalingssysteem
vooraf betalen door patiënt bij arts
nadien deel terugbetaald door ziekenfonds → wel deel remgeld
regelingen om bedragen te verlagen:
- derdebetalersysteem: rechtstreeks door ziekenfonds betaald
→ patiënt betaalt niet zelf (enkel remgeld)
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-

-

bv. kosten bij apotheker: remgeld betalen en voorschrift geven, apotheek geeft voorschrift
dan door aan ziekenfonds
verhoogde tegemoetkoming: lager remgeld voor mensen in financiële moeilijkheden (art.
37§19)
bij gezinsinkomen <€19335 + €3579 per bijkomend gezinslid
maximumfactuur (MAF) (art. 37quinquies-octies-undecies GVU-wet)
→ voor sommige mensen maximum op remgeld
inkomensMAF: bepaald adhv jaarlijks gezinsinkomen
sociale MAF: maximumfactuur voor groepen die het moeilijk hebben (onafh. van inkomen)
voor kinderen <19 jaar sowieso plafond

dus: Belgisch systeem begonnen als Bismarckiaans systeem maar geëvolueerd naar universeel
systeem & voorafbetaling door patiënt maar evolutie naar andere regelingen voor grote groep
8. Zorg
8.1 Algemeen
nieuw sociaal risico: zelfredzaamheid?
→ nood aan bijkomende zorg door het verlies van het vermogen om zelfstandig handelingen uit het
dagelijkse leven te verrichten
bv. zich wassen, zelf eten maken, poetsen ect
→ niet per se nieuw risico, maar meer nadruk op in huidige maatschappij door vergrijzing, nadruk op
integratie en vaker uitbesteding van zorg
zorgkosten vaak onder andere sociale risico’s ondergebracht, toch nood aan eigen regeling
uitvoering:
- natura: maaltijden, poetshulp…
- uitkering
- inkomensvervangende tegemoetkoming voor zorgverstrekkers
8.2 Zorg in België
daarom nooit echt regeling voor gehad
1999: invoering Vlaamse Zorgverzekering (decreet 30 maart 1999)
2018: Vlaamse Sociale Bescherming (decreet 18 mei 2018)
dus rond zelfredzaamheid
opgebouwd als volksverzekering
jaarlijkse premie betalen (zie onderdeel financiering & art.5 decreet 18 mei 2018)
pijlers: art. 4 decreet
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personeel toepassingsgebied:
aansluiting verplicht voor inwoner Vlaams Gewest > 25 jaar (decreet 24 juni 2016)
→ vrijwillige aansluiting voor Brussel Hoofdstedelijk Gewest, wel met wachttermijn
stel: werken in Vlaanderen of Brussel en sociaal verzekerd in België → verplicht zorgverzekerd
stel: sociaal verzekerd in België en wonen in Frans of Duits taalgebied → kan aansluiten
verschillende zorgbudgetten zie art. 58 decreet
Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
art. 78-82
→ €130 per maand voor niet-medische kosten voor langdurige ernstige verminderde zelfredzaamheid
enkel niet-medische kosten want medische kosten vallen onder gezondheidszorg
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
art. 84-86
≠verschil met IGO
zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is vervolg op tegemoetkomingen voor personen met een
handicap (wel federaal) maar dit is vanaf >65 jaar
zorgnood in kaart brengen afhankelijk van zorgzwaarte en inkomen
zie art. 86 voor budgetten volgens graad van zelfredzaamheid
Basisondersteuningsbudget
art. 91
voor pmH met erkende handicap die nood hebben aan zorg en ondersteuning
maandelijk €300
2de stap na basisondersteuningsbudget: persoonsvolgend budget
→ budget op maat dat persoon volgt
persoon kan zelf bepalen hoe ze zorg zullen organiseren en hoe ze budget inzetten
Tegemoetkoming mobiliteitshulpmiddelen
art. 105 (niet in bundel)
→ bij nood aan bepaald hulpmiddel, bv. rolstoel
Federale regeling: tegemoetkomingen voor personen met een handicap
1) inkomensvervangende uitkeringen (zie arbeidsongeschiktheid)
als vervanging voor arbeidsinkomen
2) integratietegemoetkomingen (art. 2§2 Wet 27 februari 1987)
om beter te kunnen integreren in maatschappij
voor wie? voor pmH met verminderde zelfredzaamheid
→ 21-65 jaar voor Belgen en gelijkgestelden + verblijfplaats België (art.4)
zelfredzaamheid vaststellen adhv middelentoets (maar veel inkomensbronnen vrijgesteld)
afhankelijk van zorgnood bepaald bedrag (art.6)
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9. Rechtsbescherming en handhaving
9.1 Rechtsbescherming
= als je het niet eens bent met beslissing rind sociale zekerheid
→ beslissingen aanvechten bij arbeidsrechtbank of -hof
9.2 Handhaving
administratie kan WG opleggen sociale zekerheidsbijdragen te betalen adhv handhaving
2010: invoering Sociaal Strafwetboek (zie codex)
→ coherent geheel van administratieve en strafrechtelijke sancties voor overtredingen sociale
wetgeving
boek 1: regels over opsporingen sociale misdrijven
boek 2: welke sancties
zie art. 101 voor niveaus van overtredingen met bijhorende straffen
sociale inspectiediensten: groot aantal, federaal of regionaal
Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst SIOD (art.3 sociaal strafwetboek)
→ SIOD: overkoepelend coördinatieorgaan tussen diensten en bepaalt waar klemtoon ligt
9.3 Privacy
diensten kennen veel gegevens en informatie: hoe mee omgaan?
→ Kruispuntbank sociale zekerheid
KSZ heeft zelf geen gegevens
administraties kunnen contact met mekaar opnemen via KSZ, of contact met nutsbedrijven
(elektriciteit en zo), SiGeDIS (2de pensioenpijler) en OCMW
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10. Internationaal en Europees sociale zekerheidsrecht
voor grensoverschrijdende situaties
→ coördinatie en harmonisatie van sociale zekerheidssystemen:
• coördinatie: verschillende systemen coördineren bij grensoverschrijdende gevallen
beginselen:
o gelijke behandeling van WNs: verbod op discriminatie op grond van nationaliteit
o export: bepaalde uitkeringen of prestaties van ene land in ander land betaald krijgen
o aanwijzing welke staat bevoegd is
in EU: land waar men werkt
o behoud rechten in opbouw, bv. voor wachttijden → tijdvakken samengeteld
o uitbetalen sociale zekerheidsprestaties: onderlinge verrekening kosten
o samenwerking tussen administraties van diverse landen
• harmonisatie: inhoudelijk de systemen op mekaar afstemmen
→ minimumharmonisatie: staten leggen minimum vast, landen mogen dan zelf verder gaan
→ maximumharmonisatie: grens vastgelegd, niet hoger of lager gaan
inhoud:
• beginselen: algemeen, niet verder uitgewerkt
bv. recht op sociale zekerheid
• inhoudelijke regels: concrete inhoudelijke afspraken over sociale zekerheid
ook via andere rechtsdomeinen impact op sociale zekerheidsrecht
10.1 Internationaal sociale zekerheidsrecht
→ vooral multilaterale harmonisatie
• ILO: voor sociale zekerheid en sociale bescherming
samengesteld uit WGs, WNs en overheden
harmonisatie-instrument:
IAO-conventie nr. 102 (1952) over minimumnormen van sociale zekerheid
→ sociale risico’s gedefinieerd voor de eerste keer + standaarden geformuleerd
maar verouderd: weinig activering, ouderwets gezinspatroon, niet alle risico’s opgenomen
moeilijke doorwerking in nationaal recht
coördinatie-instrument: vrij beperkt
• Verenigde Naties: voor mondiale veiligheid, mensenrechten en ontwikkeling wereldeconomie
ECOSOC: Economische en Sociale Raad van VN
→ harmonisatie over economische en sociale bevoegdheden: Internationaal Verdrag inzake
Economische, Sociale en Culturele Rechten
bv. recht op sociale zekerheid, recht op bescherming van gezin
ECOSOC-comité controleert naleving en verdere invulling op het recht
• Raad van Europa
→ ruimer dan EU, bv. Rusland, Turkije, Azerbeidzjan
harmonisatie-instrumenten:
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-

-

(Herzien) Europees Sociaal Handvest: recht op sociale zekerheid en sociale bijstand
EVRM: burgerlijke en politieke rechten
bv. verbod op foltering, recht op eerlijk proces
met Europees Hof voor de Rechten van de Mens → schending van de mensenrechten
afdwingbaar
Europese Code Sociale Zekerheid: standaarden maken
→ tegenhanger IAO-conventie 102 maar zelfde kritieken

ook een paar coördinatie-instrumenten
•

Bilaterale of multilaterale verdragen
bilateraal enkel coördinatie, multilateraal coördinatie en harmonisatie

conclusie voor internationaal sociale zekerheidsrecht:
sociale rechten moeilijk af te dwingen + geen controlemechanisme
10.2 Europese Unie
ontstaan EU:
1952: eerst EGKS als economische samenwerking tussen Benelux + Italië + Frankrijk + Duitsland
Europese Defensie niet doorgegaan
1957: EEG met gemeenschappelijke markt + 4 vrijheden
1992: EG met interne markt en ook politieke gemeenschap (bv. justitie en migratie)
2007: VEU en VWEU als soort grondwet + Handvest van de grondrechten EU→ °EU
Instellingen EU
• Europees Parlement: wetgever samen met Raad van de Europese Unie
• Commissie: initiatiefnemer voor wetsvoorstellen, uitvoerende macht
+ staat in voor administratie
• Raad van de Europese Unie: ministers van lidstaten (verschillende ministers voor verschillende
thema’s)
samen met parlement wetgevende macht
• Europese Raad (olv Michel): regeringsleiders
→ krijtlijnen voor EU’s beleid
• Hof van Justitie: controleorgaan
primair unierecht: grondrechten VEU/VWEU/Handvest grondrechten
secundair unierecht:
o verordeningen: meteen gelding als nationale wetgeving
o richtlijnen: omzetting naar nationaal recht nodig
Coördinatie in EU
→ welke lidstaat verantwoordelijk is bij grensoverschrijdende situatie
en zo hopelijk overlap vermijden en vrij verkeer van personen stimuleren
wie valt eronder?
EU + Zwitserland, Ijsland, Noorwegen, Liechtenstein
+ staatlozen, vluchtelingen en derdelandsonderdanen (bv. Russen)
welke risico’s? alles behalve sociale bijstand
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principes:
- gelijke behandeling van WNs: verbod op discriminatie op grond van nationaliteit
bv. ook verboden verblijfsvoorwaarde van 10 jaar op te leggen
- aanwijzing welke staat bevoegd is
→ steeds maar één staat bevoegd
in EU: land waar men werkt
voor niet-beroepsactieven: waar men woont
- behoud rechten in opbouw, bv. voor wachttijden in nieuw land→ tijdvakken samengeteld
- export: bepaalde uitkeringen of prestaties van ene land in ander land betaald krijgen
bv. Belgisch pensioen op Spaanse rekening in Spanje uitbetalen als je daar gaat rentenieren
- samenwerking tussen administraties van diverse landen en uitbetalen sociale
zekerheidsprestaties: onderlinge verrekening kosten
Harmonisatie EU
→ weinig, behalve in beginsel over gelijke behandeling mannen en vrouwen in de sociale zekerheid
→ gelijk loon voor gelijk werk
ook indirect, bv. discriminatie tov parttime werkers
pensioenleeftijd moet nog wel gradueel naar mekaar toegroeien voor mannen en vrouwen
impact van andere domeinen
→ regeling voor sociale zekerheid in EU redelijk beperkt, maar wel invloed via andere domeinen
vooral in gelijke behandeling
nieuwe initiatieven EU:
→ Europese Pijler van Sociale Rechten: 20 basisbeginselen over sociale zekerheid en zo
wel kritiek op
+ moeilijke consensus tussen landen
Besluit
- EU: vooral coördinatie
→ in het licht van het vrij verkeer van personen
minder harmonisatie: nationale sociale zekerheid blijft belangrijk
hof van justitie: sterk toezichtsmechanisme
-

internationaal: meer harmonisatie-instrumenten
maar algemene beginselen en afwezigheid sterk controlemechanisme
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