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Politieke koehandel 
rond sociale 
uitkeringen 

bij wet geregeld 

CHRIS SERROYEN

Vorig jaar hadden we de tax shift voor de sociale zekerheid van de wer knemers: minder 

bijdragen op arbeid en meer uit andere bronnen. Dit jaar ging het vooral over die andere 

bronnen. Eindelijk, want hoe lang loopt het debat al niet over een hertekening van de over-

heidsfinanciering? En daarbinnen de vraag of de tijdelijke bijpassing van het structurele 

tekort in de sociale zekerheid - eind 2014 beëindigd - voor onbepaalde duur kon worden 

verlengd. De zesde staatshervorming maakte dat debat sowieso nodig. Omdat een reeks 

uitgaven werden overgedragen naar de Gewesten en Gemeenschappen, zonder structurele 

aanpassing van de overheidsfinanciering voor de resterende federale sociale zekerheid. 

De auteur is hoofd van de ACV studiedienst
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H
et heeft tot 28 oktober geduurd voor een 

wetsontwerp op tafel kwam, in het kiel-

zog van de begrotingsopmaak voor 2017. Dat 

leunt gedeeltelijk aan bij de consensus van de 

sociale partners hierover in 2015, maar men 

overgoot het met een responsabiliseringssaus. 

Om vooral zeker te zijn dat elke begrotingsop-

maak en elke begrotingscontrole een politieke 

koehandel kan worden rond uitgavenbesparin-

gen. 

NEGENPROEF 

In het debat kwamen een negental oogmerken 

samen. Zes er van kwam van de sociale part-

ners zelf, op basis van een akkoord hierover in 

de schoot van het Beheerscomité van de so-

ciale zekerheid, midden 2015. Dat was één van 

de belangrijke maar behoorlijk miskende inter-

professionele akkoorden van die periode, met 

volgende krachtlijnen: 

1. Radicale vereenvoudiging van de alternatie-

ve financiering, want dat is nu een potpourri 

van grote en kleine financieringsbronnen. 

Die moesten volgens de sociale partners 

worden herleid tot slechts twee bronnen, 

enerzijds een gegarandeerd deel van de btw-

inkomsten en anderzijds een gegarandeerd 

deel van de inkomsten uit roerende voorhef-

fing. Met, in het geval van zwaar tegenval-

lende ontvangsten van btw of roerende voor-

heffing, een reservebron: een percent van 

de personenbelasting. Met stopzetting ook 

van het parallel circuit van rechtstreekse fi-

nanciering van de gezondheidszorg. Die 

moet voortaan ook via het globaal beheer 

verlopen. 

2. Stabiele financiering: de alternatieve finan-

ciering moet niet meer afhankelijk zijn van 

jaarlijkse ad hoc beslissingen van parlement 

en regering, maar bij wet gegarandeerd, zo-

dat ze niet telkens afhankelijk is van nieuw 

politiek initiatief, met alle problemen van 

dien qua onzekerheid en laattijdigheid. 

3. Die alternatieve financiering moet instaan 

voor een volledige compensatie van het in-

komstenverlies door rsz-verminderingen, na 

aftrek van eventuele netto terugverdieneffec-

ten.

4. De zogenaamde koekoekseieren in de sociale 

zekerheid – dat zijn uitgaven die niet in het 

nest van de sociale zekerheid werden gelegd, 

maar niet behoren tot de kerntaken – , moe-

ten niet door het globaal beheer worden gefi-

nancierd, maar door de bevoegde overheids-

departementen. 

5. Stopzetting van de responsabilisering van de 

sociale partners voor budgetoverschrijdingen 

in de gezondheidszorg. De huidige financie-

ring van de gezondheidszorg bepaalt dat bij 

een overschrijding van de begrotingsdoelstel-

ling de meerkost deels ten koste komt van 

het globaal beheer. Terwijl de sociale part-

ners nauwelijks impact kunnen hebben op 

die meeruitgaven.

6. Een verlenging voor onbepaalde duur van de 

evenwichtsdotatie. Dit is de aanvullende 

overheidsdotatie, bedoeld om jaarlijks het 

structurele (en groeiende) deficit in de soci-

ale zekerheid bij te passen. Die was door de 

vorige regering ingevoerd, maar slechts wet-

telijk gegarandeerd tot eind 2014. Toen al 

lag de vraag voor die dotatie te verlengen, 

maar dat werd toen vanwege liberale zijde 

geblokkeerd. Zodat het op het bord kwam 

van de nieuwe regering. 

Onder de nieuwe regering kwamen die zes doel-

stellingen samenvallen met een andere, zeven-

de noodzaak: de financiering van de sociale ze-

kerheid aanpassen aan de zesde staats  - 

hervorming. Door de sociale zekerheid waren 

een deel van de inkomsten, maar vooral een 

groot deel van de uitgaven naar de Gewesten en 

Gemeenschappen verkast, maar waardoor de 

sociale zekerheid ineens met een serieus over-

schot kwam te zitten. Waardoor geen even-
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de loonnorm (wet van 1996). Zodat ze dat naar 

Europa ook kan presenteren als een drieluik van 

structurele hervormingen, om goodwill te creë-

ren voor de krakkemikkige begroting. 

Noteer: van vakbondszijde hadden we een 9de 

doelstelling voor ogen: een einde maken aan de 

totaal onlogische wafelijzerpolitiek dat het glo-

baal beheer van de zelfstandigen bij een tekort 

in de sociale zekerheid van de werknemers 

d’office een stuk ‘evenwichtsdotatie’ krijgt, in 

een verhouding 90% voor de werknemers en 

10% voor de zelfstandigen, zelfs als er daar 

geen tekort is. Daarover tot een vergelijk komen 

met de middenstandsorganisaties was echter 

onmogelijk. Dat werd dus aan de politieke be-

sluitvorming overgelaten. 

OVERHEIDSFINANCIERING HERTEKEND

Het nieuwe wetsontwerp beoogt nu een einde te 

stellen aan de tijdelijke overgangsregelingen 

(voor 2015 en 2016). Om vanaf 2017 een nieu-

we structurele regeling voor de overheidsfinan-

ciering van de sociale zekerheid in te voeren, 

rekening houdend met zowel de zware verlaging 

van de patronale bijdragen via de tax shift vanaf 

1 april 2016 als de zesde staatshervorming. We 

bekijken hier vooral de wijzigingen voor het 

werknemersstelsel, al wordt in één beweging 

ook de financiering van het zelfstandigenstelsel 

wichtsdotatie meer nodig was. En zelfs een deel 

van de alternatieve financiering overbodig werd 

(zie hieronder de vergelijking 2014-2015).

Dit vereiste dus sowieso een nieuwe wetgeving 

om een nieuw structureel financieringsplaatje 

voor de sociale zekerheid uit te tekenen. Maar 

daarin slaagde de nieuwe regering twee jaar 

lang niet. In de plaats kwam eerst een over-

gangsmaatregel voor 2015: vermindering van 

de alternatieve financiering uit btw om de in-

komsten in lijn te brengen met de uitgaven, zo-

dat ook geen evenwichtsdotatie meer nodig 

was. In de loop van 2015 begon de nieuwe re-

gering dan wel aan een nieuwe wetgeving voor 

de financiering van de sociale zekerheid. Maar 

waarbij ter rechterzijde een 8ste doelstelling 

(bovenop de zes doelstellingen van de sociale 

partners en de doelstelling van aanpassing aan 

de staatshervorming) werd vooropgesteld: res-

ponsabilisering van de sociale partners voor het 

evenwicht in de sociale zekerheid. Lees: de 

evenwichtsdotatie zou wel worden hersteld, 

maar niet zonder de sociale partners eerst aan 

het werk te zetten om orde op zaken te stellen. 

Dat kan maar op twee manieren: ofwel samen 

voorstellen formuleren voor extra inkomsten, of-

wel samen voorstellen formuleren om te snijden 

in de uitgaven. Wie het taboe aan werkgevers-

kant en ter rechterzijde kent voor hogere inkom-

sten (en zeker ook hogere sociale bijdragen), 

weet dat dat de facto dreigt neer te komen op 

een verplicht jaarlijks debat over besparingen 

aan de uitgavenkant, alvorens uitzicht te krijgen 

op een sluitende evenwichtsdotatie. Waarover 

enige onenigheid rees binnen de regering, tus-

sen CD&V en de drie rechtse partijen. Wat 

maakte dat die kwestie bleef aanmodderen. Tot 

de regering uiteindelijk – redelijk onverwacht – 

met een wetsontwerp op de proppen kan. Niet 

toevallig samen met het wetsontwerp wendbaar 

en werkbaar werk (WWW) en de hervorming van 

De alternatieve financiering moet niet 

meer afhankelijk zijn van jaarlijkse ad hoc 

beslissingen van parlement en regering, 

maar bij wet gegarandeerd, zodat ze niet 

telkens afhankelijk is van nieuw politiek 

initiatief, met alle problemen van dien qua 

onzekerheid en laattijdigheid.
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hertekend. Wat gebeurt in het bijzonder voor de 

werknemers? 

 

De gewone overheidsdotatie wordt herleid van 

6,36 miljard naar 1,92 miljard. Waarna – zoals 

vandaag ook al voorzien – jaar na jaar geïn-

dexeerd wordt. Maar nieuw is dat er een extra 

verhoging kan komen omwille van stijgende ver-

grijzingskosten. Zij het jaarlijks te trancheren 

door de Ministerraad en slechts als tegelijk aan 

twee voorwaarden is voldaan. Enerzijds moet 

sprake zijn van een “significante verhoging” van 

de gemiddelde effectieve leeftijd van uittrede 

uit de arbeidsmarkt; lees: met 6 maanden per 

jaar. Anderzijds moet de reële groei (voor 2017 

geschat op 1,2%) minstens herstellen tot 1,5% 

van het BBP. Redelijk zwaar, dus eerder theore-

tisch, of kortweg façade eigenlijk. 

Daar bovenop komt de alternatieve financiering. 

Waarbij in eerste instantie het voorstel van de 

sociale partners min of meer wordt gevolgd. Er 

blijven slechts twee financieringsbronnen over: 

13,41% van de opbrengst van de btw en 40,73% 

van de opbrengst van de roerende voorheffing; 

met een minimum van 5,87 miljard, nuttig in 

geval van recessie (cf. 2009). Maar met als re-

servebron bij zwaar tegenvallende ontvangsten 

uit btw of roerende voorheffing, niet de perso-

nenbelasting, zoals de sociale partners voorstel-

den, maar accijnzen uit tabak. De regering aan-

vaardde ook de wens van de sociale partners dat 

de alternatieve financiering de netto kost van de 

rsz-verminderingen (rekening houdend met de 

netto terugverdieneffecten) volledig zou dekken. 

Maar hetgeen al onmiddellijk een reeks vragen 

oproept. Is de bruto kost van de rsz-verminderin-

gen netjes berekend? Dat blijkt niet het geval te 

zijn voor de aangekondigde rsz-verminderingen 

voor eerste aanwervingen. Werden de netto te-

rugverdieneffecten netjes berekend? Dat is voor-

alsnog niet het geval, zelfs al worden die bereke-

ning jaarlijks gemaakt door het Planbureau. Het 

is al een vooruitgang dat ze anders dan vroeger 

de positieve effecten van de verlaging van de 

loonkost, verminderen met de negatieve effec-

ten van de belastingverhogingen die de tax shift 

moeten compenseren. Maar zoals de Nationale 

Bank en intussen ook de Europese Commissie al 

hebben aangeklaagd is de tax shift voor 6,6 mil-

jard ondergefinancierd. 

Vroeg of laat moet dat worden gecompenseerd. 

Maar de negatieve effecten daarvan zijn totaal niet 

in rekening gebracht. Met nog een bijkomend pro-

bleem: het Planbureau houdt wel rekening met de 

extra bijdragen uit bijkomende jobs en het wegval-

len van een reeks werkloosheidsuitkeringen, maar 

houdt totaal geen rekening met het feit dat een 

stijging van de werkzaamheid en de daling van de 

werkloosheid tot meer sociaal verzekerden en/of 

opbouw van sociale rechten leidt. Wat het mantra 

onderuit haalt dat de groei van de werkzaamheid 

en de werkgelegenheid de beste garantie is voor 

de houdbaarheid van de sociale zekerheid. Want 

de systematische vermindering van de alternatieve 

financiering met de overschatte terugverdieneffec-

ten brengt mee dat de sociale zekerheid wel de 

“lasten” draagt van de extra werkgelegenheid, 

maar de “lusten” worden afgeroomd. Met bovenop 

ook het probleem dat we geen enkele garantie 

hebben dat bijkomende rsz-verminderingen toerei-

kend gaan gecompenseerd worden. En dat al hele-

maal geen sprake is van het politiek verbrassen 

van rsz-inkomsten via nieuwe verloningsvormen of 

bijzondere arbeidsrelaties. Of denk je dat de RSZ 

Als reservebron bij zwaar tegenval-

lende ontvangsten uit btw of roeren de 

voorheffing, komt niet de personen-

belasting, zoals de sociale partners 

voorstelden, maar accijnzen uit tabak.
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diverse uitkeringsstelsels een soort van extra 

‘schoonmoeder’, inclusief vertegenwoordigers 

van Begroting en Financiën, bovenop wat de re-

geringscommissarissen al doen via de diverse 

Beheerscomités. Bij dreiging van budgettaire 

ontsporing moeten zij de regering alarmeren. En 

eventueel al correctiemaatregelen vragen aan 

de Beheerscomités.

Het ongedaan maken van de responsabilisering 

van het globaal beheer voor ontsporingen in de 

gezondheidszorgen, zoals de sociale partners 

samen vroegen, dat was voor de regering al he-

lemaal een brug te ver. 

KOEKOEKSEIEREN UIT HET NEST

En dan is er als toemaatje nog dat een aantal 

koekoekseieren uit het nest van het globaal be-

heer worden gewipt, zoals gevraagd door de so-

ciale partners. Veel bleven er niet meer over na 

de staatshervorming (met bv. de regionalisering 

van de dienstencheques). Gaan er nu ook uit: 

De onderbrekingsuitkeringen voor loopbaan-

onderbreking van de federale publieke sector 

en de thematische verloven: voortaan op re-

kening van FOD Waso (tijdkrediet blijft in 

globaal beheer, gezien zaak van sociale part-

ners via cao 103).

De alternatieve financiering voor Fonds Slui-

ting Ondernemingen: financiering voortaan 

vanuit FOD Waso.

een compensatie krijgt voor de nieuwe aderlating 

via de studentenarbeid, de flexijobs en binnenkort 

wellicht ook het mobiliteitsbudget?

Wanneer de inkomsten vanuit de sociale bijdra-

gen, de overheidsdotatie en de alternatieve fi-

nanciering ontoereikend zijn, gegeven de uitga-

ven, dan wordt een opnieuw een evenwichts  dotatie 

bijgestoken vanaf 2017. Maar, anders dan voor-

gesteld door de sociale partners, met twee res-

tricties. Opnieuw slechts voor vier jaar: van 2017 

tot 2020. En slechts “na het in rekening brengen 

van een aantal responsabiliseringsfactoren” (zie 

verder), het nieuwe speeltje van de rechterzijde. 

UITKERINGEN ONDER VUUR

Het is vooral die responsabiliserende even-

wichtsdotatie die door de regering en vooral 

Maggie De Block dik in de verf werd gezet in de 

communicatie na de regeringsbeslissing van 28 

oktober. De regering zou die evenwichtsdotatie 

maar vrij geven na voorafgaand overleg over on-

der meer:

Extra maatregelen inzake de strijd tegen de 

sociale fraude.

Extra maatregelen tegen ‘mechanismen van 

oneigenlijk gebruik’.

Een extra-inspanning van de sociale zeker-

heid voor het behalen van de Europese be-

grotingsnormen.

De oorzaken van de stijging van het aantal 

uitkeringsgerechtigden (“volume-effecten”).

Compenserende maatregelen voor de extra 

kost van afspraken onder sociale partners.

Alternatieven voor niet uitgevoerde maatre-

gelen. 

En om dat te onderbouwen komt er een (ambte-

lijke) Commissie voor Financiën en Begroting, 

voor het toezicht op de rekeningen en het finan-

cieel beheer. Behalve voor de gezondheidszor-

gen, want daar is er al een gelijkaardig bewa-

kingsmechanisme. Dat wordt dus voor de 

De Nationale Bank en intussen ook 

de Europese Commissie hebben al 

aangeklaagd dat de tax shift voor 6,6 

miljard ondergefinancierd is. Vroeg of laat 

moet dat worden gecompenseerd. Maar de 

negatieve effecten daarvan zijn totaal niet 

in rekening gebracht.

POLITIEKE KOEHANDEL ROND SOCIALE UITKERINGEN BIJ WET GEREGELD | HET HOOFDSTUK



DE GIDS | DECEMBER 201630

De veiligheidscontracten: financiering voort-

aan vanuit federale begroting.

Het Asbestfonds: financiering voortaan van-

uit FOD Sociale Zekerheid.

TOT SLOT 

Dit als belangrijkste veranderingen voor de 

werknemers. Met vergelijkbare veranderingen, 

mutatis mutandis, bij de zelfstandigen. Maar 

met één niet onbelangrijk extra. Er komt een 

eind aan het ongerijmde automatisme dat de 

sociale zekerheid van de zelfstandigen d’office 

een evenwichtsdotatie krijgt als de werknemers 

er één krijgen. Dat principe blijft in de wet 

staan, maar wordt compleet uitgehold door toe 

te voegen dat de evenwichtsdotatie voor de zelf-

standigen niet tot een overschot mag leiden. Als 

troostprijs verkrijgen de zelfstandigen wel dat 

het verlies voor de zelfstandigen door die nieu-

we regel, jaarlijks een aparte vermelding krijgt 

in de toelichting bij de begroting. 

We zouden als vakbond tevreden moeten zijn 

dat het advies van 2015 op een aantal hoofdlij-

nen is gevolgd. Maar dan wordt dan wel zwaar 

overschaduwd door de gatenkaas in de financie-

ring van de rsz-verminderingen. En zeker ook 

door dat zogenaamde wettelijke responsabilise-

ringsmechanisme. Enige politieke koehandel 

voor de sociale zekerheid bij elke begrotingsop-

maak en elke begrotingscontrole is verre van 

nieuw. Met deze regering was het bij elke begro-

tingsopmaak en elke begrotingscontrole van 

dattum. Nieuw is dat die koehandel nu ook bij 

wet wordt geïnstitutionaliseerd, met een zeer 

ruime marge om in te grijpen. Terwijl een derge-

lijk mechanisme geheel niet voorzien is voor de 

fiscale ontvangsten en uitgaven. Waardoor elke 

begrotingsopmaak en –controle nog meer dreigt 

scheefgetrokken te worden, ten koste van de so-

ciale zekerheid én – door de invraagstelling van 

de sociale akkoorden – ten koste ook van het 

sociale overleg. 

De diverse uitkeringsstelsels krijgen 

een soort van extra ‘schoonmoeder’, 

inclusief vertegenwoordigers van 

Begroting en Financiën, bovenop wat de 

regeringscommissarissen al doen via de 

diverse Beheerscomités.
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