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Corona is nog steeds alom tegenwoordig.
 Crisis toont ook aan hoe belangrijk onze sociale zekerheid 
is

Heel wat mensen werden ziek of werden opgenomen in 
het ziekenhuis.
Anderen verloren hun werk, werden noodgedwongen 

tijdelijk werkloos of deden beroep op corona 
ouderschapsverlof om te kunnen zorgen voor de kinderen.  

Maw we hebben het geluk om in een land te wonen 
waar er een uitgebreide sociale zekerheid bestaat bestaat. 
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Een sterke sociale zekerheid vinden velen een evidentie maar 
dat is het zeker niet. 
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We hebben hard moeten strijden voor onze rechten en het 
systeem wordt vaak in vraag gesteld.

Door onze sterke sociale zekerheid hebben we vandaag een 
betaalbare gezondheidszorg en zijn de middelen ook 
aanwezig. 

Wie vandaag ziek wordt hoeft zich relatief weinig zorgen te 
maken of hij/zij de factuur kan betalen. 
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Als we dit internationaal bekijken naar bijvoorbeeld het 
Amerikaans systeem betaal je alleen al om toegang te 
krijgen tot de gezondheidszorg --> 10 000 Dollar 
inschrijvingsgeld.  Zonder de torenhoge maandelijkse 
bijdrage.

 We staan de dag van vandaag veel te weinig stil bij het feit 
dat als je eens een keertje pech hebt, je onmiddellijk 
verzorgd wordt en je kan rekenen op een 
vervangingsinkomen.
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Van de 16 verschillende soorten minimum uitkeringen zijn er 
maar 2 die boven de armoedegrens zitten.

Al de rest zit eronder. Maw.  wat er ook beweert wordt 
door rechtse partijen en politici 
 De uitkeringen zijn helemaal niet riant en overdreven. 
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27% van de wereldbevolking heeft een correct sociaal 

beschermingssysteem.

 50% (4 miljard mensen ) hebben geen enkele sociale 

bescherming. In Afrika alleen zelfs 80%!

 4 op 5 mensen wereldwijd heeft geen recht op een uitkering bij 

jobverlies.. 

Nochtans is sociale bescherming al mee opgenomen in de Universele verklaring van de 
rechten van de mens sinds 1948! 
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 Het is dus bij uitstek het middel voor tegenslag en zorgt er 
ook voor dat je na je actieve carrière op een 
menswaardige manier kan genieten van je oude dag. 

 Onze gezondheidszorg staat als een huis om gezondheid-
crisissen zoals we die nu kennen, te counteren. 

 De werkloosheidsverzekering fungeert als vangnet voor 
velen die hun job verloren.

 Velen onder jullie werden tijdelijk werkloos  het 
systeem stond klaar om iedereen op te vangen en werd 
zelfs tijdelijk verhoogd, aangevuld met extra premies 
zodat het inkomensverlies voor een groot deel 
gerecupereerd wordt. 
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Als we opnieuw een vergelijking maken met de USA.

Tijdens de eerste 2 weken van de lockdown in de USA, 
verloren 13 miljoen Amerikanen hun job en steeg de 
werkloosheid van 3,5 naar 20% waarbij mensen terug vielen 
op een inkomen van 2 à 300 dollar.  Hier kan je absoluut 
niet mee rondkomen. 
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Veel mensen staan vandaag niet meer stil bij de sociale 
bescherming die ze krijgen maar hoe is die eigenlijk ontstaan? 

We duiken dus weer eventjes in de geschiedenis en gaan 
160 jaar terug in de tijd. 
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 1860  Ontstaan van de industriële revolutie en het 
kapitalisme 

 Armoede wordt aanzien als een samenlevingsprobleem en 
vanuit de overheid worden er “burelen van weldadigheid” 
en “Burgerlijke godshuizen opgericht (voorlopers van de 
OCMW’s van vandaag)

 Nieuwe industrieën brengen ook specifieke risico’s met 
zich mee  arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

 Arbeiders richten vrijwillige verzekeringskassen op en 
door de sterke opmars van de arbeidersbewegingen 
worden deze omgevormd tot mutualiteiten.

 De Christelijk geïnspireerde werkgevers richten 
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kinderbijslagkassen op

 Allemaal PRIVE initiatieven waar er GEEN tussenkomst was 
van de overheid.
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 Vanaf 1886 heerst er een grote crisis en breekt er een 
periode aan van zware nationale stakingen 

 In 1891 gaat de overheid de mutualiteiten subsidiëren 
waardoor de vele plaatselijke mutualiteiten worden 
gegroepeerd.

 Zo ontstaan de “landsbonden” zoals we die vandaag de 
dag nog steeds kennen. 

 Het was weliswaar een verzekering maar nog steeds op 
vrijwillige basis. 

 De arbeiders waren niet verplicht om er aan deel te 
nemen. 
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 Vanaf de 20e eeuw kwamen er verschillende verplichte 
verzekeringen.

 Maar voor de sociale risico’s zoals ziekte, invaliditeit en 
werkloosheid bleef alles in de “vrijwillige privésfeer van 
gesubsidieerde mutualiteiten en syndicaten en daar komt 
een bijzonder iemand in beeld. 
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Door de beurscrash van New York heerste er in de jaren ‘30 
de grote depressie. 

Het was de socialist Achiel Vanacker die in 1936 begon een 
zijn “tour de Belgique” om mensen te gaan overtuigen dat 
er ook een verplichte verzekering moest komen die mensen 
zou beschermen bij tegenslag zoals ziekte, werkloosheid 
maar ook dat ze recht hadden op een uitkering na een 
lange carrière van werken (= pensioen). 

Het was ook Achiel die zei dat “De economie ten dienste 
moet staan van de mens en niet omgekeerd”. 
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 Hoge functionarissen  waren VOORAL linkse politici die 
hier de kar hebben geduwd.
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 Doelstelling  Sociale vrede tussen Werkgevers en 
werknemers na een woelige periode en met het oog op de 
heropbouw van de Belgische economie.  

 Vertrekkende vanuit de solidariteitsgedachte waarbij de 
sociale verzekering de leefomstandigheden van de 
arbeiders moest verbeteren. 

 Enkel voor werknemers in loondienst  niet voor 
zelfstandigen. 
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De sociale verzekeringen : ZIEKTE, WERKLOOSHEID en 
INVALIDITEIT werden voor alle werknemers verplicht. 

De RIJKSDIENST VOOR MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID ( 
later de RSZ) werd opgericht als centraal orgaan om de 
bijdragen te innen EN PARITAIR BEHEERD WERD. 

PARITAIR evenveel werknemers als 
werkgeversvertegenwoordigers.  Is vandaag de dag nog 
steeds zo  doorn in het oog van rechts populistische 
partijen en politici maar ondertussen ook 
werkgeversorganisaties. 

Belangengroepen hadden verschillende doelstellingen
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 Katholieken legden de nadruk op “ gezamenlijke 
inspanningen van werknemers en werkgevers” 

 Voor de socialisten was de “verplichte verzekering en de 
centrale inning van de bijdrage” van groot belang.

 Iedereen was het er wel over eens dat de functie als 
controle en uitbetalingsinstelling voor mutualiteiten en 
vakbonden moest behouden blijven. 
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 1944 : Start van de “verzorgings of welvaartsstaat.  word 
vandaag nog regelmatig naar verwezen door politici. 

 Principiële betekenis  De staat/ overheid is de eerste 
verantwoordelijke om te zorgen voor het welzijn van haar 
burgers, het onderwijs, werkgelegenheid en sociale 
bescherming.. 
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Sociale zekerheid
- Zorgt voor vervangingsinkomens en aanvulling op het 
inkomen
- Solidariteit is centrale begrip.

Sociale bijstand: 
- Sociale bijstand is vangnet voor wie door de mazen van het 

net valt 
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De sociale zekerheid is georganiseerd voor 3 doelgroepen 
maar er zijn wel wat verschillen.  

23



Vroeger 7 domeinen 
nu 5 federale domeinen + 1 vertakking naar de gewesten. 
Vanuit sociaal pact:
RVA = Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (1944) 
RIZIV (1944): Rijksinstituut voor ziekte en 

invaliditeitsuitkeringen

FEDRIS: NIEUW VANAF 1/1/2017  FEDRAAL AGENTSCHAP 
VOOR BEROEPSRISICO’S.  Is samenvoeging vroegere FAO 
fonds voor arbeidsongevallen (1903) en FBZ = Fonds van 
beroepsziekten (1927)

FPD = federale pensioendienst (1924) vroegere RVP
RJV = Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie(1936)

24



Specialleke
FAMIFED: Federaal agentschap voor de kinderbijslag (vroeger 
RKW (1930) : Rijksdienst kinderbijslag voor Werknemers)
Sinds 6e staatshervorming (onder impuls van nv-a) 

kindergeld geen FEDERALE BEVOEGDHEID MEER
maw Vlaanderen (groeipakket) – Wallonië (Famiwal) –

Brussel (Famiris) zijn apart bevoegd voor de uitbetaling van 
het kindergeld. 
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SOCIALE BIJSTAND is er zoals eerder gezegd voor diegene die 
door de mazen van het net vallen.
 De organisatie en ondersteuning gebeurt door het OCMW. 

Inkomensgarantie voor ouderen:
- 65+ die niet over voldoende financiële middelen beschikken 
- Tussenkomst wanneer je rusthuiskosten niet kan betalen

Hulp bij het zoeken naar werk:
- Leren solliciteren, contacteren van werkgevers, Nederlands 

leren spreken

Schuldbemiddeling :
hoge schuldenberg, deurwaarders  schulden worden 

gegroepeerd  afbetalingsplan. Loon wordt rechtstreeks 

25



naar OCMW gestort. Jij krijgt bepaald bedrag per maand 
voor levenskosten te dekken  rest dient om schulden te 
betalen  regeling gebeurd via arbeidsrechtbank

Budgetbegeleiding:
- Bij moeilijkheden wanneer je uitgaven zelf niet onder 

controle krijgt. (meer uitgaven dan inkomsten)

Opvang en begeleiding daklozen:
- Nachtopvang
- Tussenkomst in achterstallen bij ziekenfondsbijdrage, 

ziekenhuiskosten, schoolkosten kinderen

Psychologisch advies:
- Zoeken naar een geschikte psycholoog

Leefloon:
- Onvoldoende inkomen en je bent niet in staat om dit te 

veranderen
- Geen recht meer op andere uitkeringen (werkloosheid, 

pensioen enz..)
- Groep mensen die een sterke stijging kent de laatste jaren.  
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Rond het leefloon wordt er vandaag de dag ook veel desinformatie verspreid door 
rechtse en extreemrechtse partijen. 

 Beweringen dat het “overgrote deel van de aangroei van de leefloners komt door 
massale immigratie is ronduit NIET WAAR
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Van 2006 tot 2020  verdubbeld. 

Van de bijna 160 000 leefloners zijn er maar 20 000 “ erkende vluchtelingen”. Het 
overgrote deel van de nieuwe leeflooners zijn jonge mensen die geen recht meer 
hebben op een werkloosheidsuitkering dmw degresiviteit. 
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Vanaf je 25ste vervallen de gezinsbijslagen omdat je dan niet 
meer te laste van je ouders bent maar kan het natuurlijk wel 
zijn dat jezelf al ouder bent en voor je kinderen gezinsbijlagen 
ontvangt.   
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Solidariteit tussen:

Hoge en lage risicogroepen  bv. Arbeiders –bedienden / 
zware of lichte arbeid

 vb. Een poetshulp heeft een hoger risico op een 
rugletsel dan een bankbediende

Hoge en lage lonen  Iedere loontrekkende krijgt een 
procentuele afhouding op het loon. Wie een hoger loon heeft 
draagt dus ook in verhouding meer af. 

 de sterkste schouders dragen in 
principe de zwaarste lasten al ga ik daarstraks nog wel iets 
over vertellen. 

Generaties : Actieven betalen voor inactieven. Bijdragen 
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worden onmiddellijk gebruikt om kosten te dekken voor wie 
het nodig heeft. (vb. pensioenen, zieken, werkloosheid )

Gemeenschappen: Vlamingen, Walen, Duitstalige 
gemeenschap. 
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Bijdragen is percentage op het brutoloon 
wordt automatisch doorgestort naar RSZ 
door werkgever

 Hoe dat dit berekent wordt gaan we straks 
zien in de webinar van Adri over jullie 
loonbrief.
Individueel recht doordat je een bijdrage 
betaald via je loon

 Hoogte uitkering kan aangepast worden 
aan gezinssituatie (gezinshoofd, 
alleenstaande of samenwonende)
 Premie niet enkel betaald door diegene 

die risico loopt. 
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Werkgever is in aantal gevallen ook 
verantwoordelijk (arbeidsongeval, 
beroepsziekte..).
WG draagt ook bij in de betaling van de 
premie. 
Pakket risico’s (ziekte, werkloos, pensioen 
enz) worden gedekt door één bijdrage
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 Al meer dan 75 jaar lang wordt de SZ voor 2/3 gefinancierd door bijdragen van 
werknemers 13,07% 

 25% door werkgevers   straks meer daarover

 27% door andere middelen vanuit de overheid maar die overheid dat zijn wij! 

Mensen zeggen vaak dat ze veel te veel belastingen betalen maar staan niet meer stil 
wat ze daar voor terug krijgen. 
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 Om de SZ te beheren gebruikt men het principe van 
“Globaal Beheer”.

 Tripartiet beheer  Vakbonden- werkgeversorganisaties –
federale overheid

 Dwz. Alle financiële middelen worden in 1 grote pot 
samengebracht en jaarlijks verdeeld men de centen op basis 
van de behoeften die nodig zijn in de 6 domeinen.

 Je hebt dus enerzijds de bijdragen die rechtstreeks op het loon worden afgehouden 
maar daarmee worden de kosten niet gedekt. 

 Er zijn dus ook nog andere financieringsmiddelen nodig. 
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Basistoelage ongeveer 2 miljard /jaar

Evenwichtsdotatie  ongeveer 4 miljard in 2020 
= Bijpassing vanuit de overheid indien er tekorten zijn.

 niet meer gegarandeerd omwille van wet regering Michel 
in 2017 

 Responsabiliseringsmechanisme  commissie die 
budgettaire ontsporingen moet opsporen

 MAAR  corona, vergrijzing, stijgende gezondheidskosten 
 GEVOLG  SZ duikt zwaar in het rood  speelt in de kaart 

van rechtse politici en werkgeversorganisaties om zwaar te 
gaan besparen
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 Willen meer inzetten op individueel verzekeren  wie 
betaald? Juist  ik en jij..
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- Doelstelling  staatstoelagen te beperken
 werkgeversbijdragen te verminderen

- Hoe?
 percentage uit BTW inkomsten
 percentage uit deel verhoging accijnzen alcohol, 

tabak en diesel
 Roerende voorheffing = belasting op inkomsten uit 

spaarboekjes, obligaties en aandelen 
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 Dotaties uit deelstaten = Vlaanderen, Brussel, Wallonië , 
Oostkantons. 

 inhoudingen op dubbel vakantiegeld

 solidariteitsbijdrage gebruik bedrijfswagens

 bijdrage op uitbetaling extra legale pensioenen enz..
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 71% van onze SZ betalen met ons eigen (uitgesteld) 
brutoloon. We staan dus voor het grootste deel zelf in 
voor onze sociale bescherming.  25% wordt aangevuld 
door de overheid ( maar de overheid zijn ook wij allemaal 
samen)

 In de sociale zekerheid voor zelfstandigen komt de 
overheid tussen voor 38%
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 Er wordt vaak gezegd dat de uitgaven in de sociale zekerheid buiten proportie zijn.
 Uiteraard moet er altijd kritisch gekeken worden hoe je alles spendeert maar als we 

dat gaan vergelijken met onze buurlanden, geven wij in vergelijking met onze 
buurlanden minder uit als je dat procentueel vergelijkt met het Bruto binnenlands 
product. 

 BBP = Het bruto binnenlands product is de totale geldwaarde van alle in een 
land geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar. 
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 Kiezen voor eens sterke sociale zekerheid is dus een keuze die je neemt als 
samenleving.

Met wederzijdse verantwoordelijkheid van wij allemaal t.o.v. de overheid maar ook 
omgekeerd.

 Een sterke sociale bescherming zorgt ervoor dat een goed leven voor iedereen 
mogelijk is.

Maar daar is ook politieke wil voor nodig. 
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 Afgelopen regeringen  zeer gul geweest voor werkgevers.  

 Terwijl de kosten voor de SZ stijgen, daalden de werkgeversbijdrage via de taxshift
met meer dan 7%

 Das opnieuw uitgesteld loon dat van de werknemers wordt afgenomen. Maand na 
maand, jaar na jaar.  bijna 6 miljard per jaar! 
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Tegelijkertijd creëert men meer en meer flexibele statuten 
waar geen RSZ bijdragen moeten op worden betaald. 
Jobs jobs jobs zijn eigenlijk bijjobs bijjobs bijjobs..

Denk maar aan de volledige vrijstelling van RSZ voor 
werkgevers voor aanwerving van eerste werknemers
Maar ook de flexi-jobs in de horeca.

Gevolg = opnieuw minder inkomsten voor de SZ. 
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En toen kwam corona waardoor er meer uitgaven zijn 

Meer werkloosheid, mensen die ziek worden en verzorgd moeten worden 
Werknemers die noodgedwongen ouderschapsverlof moesten nemen omdat de 

scholen werden gesloten

minder inkomsten omdat er minder mensen aan het werk zijn en er dus minder 
gewerkte uren worden gepresteerd waar RSZ op betaald wordt.  
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We zijn het er allemaal over eens  ook wij als vakbonden 

Het is meer dan OK dat bedrijven zijn gered door publieke 
middelen (= ons belastinggeld)

Maar na corona kan het niet terug “business as usual “ zijn 
waarbij winsten alleen maar terugvloeien naar de 
aandeelhouders. 

Dit is voor ons als ABVV onaanvaardbaar! 

De samenleving heeft bedrijven boven water gehouden 
tijdens deze pandemie 

 na corona moet er dus werk gemaakt worden dat 
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diezelfde werkgevers terug meer bijdragen aan het systeem 
dat ons boven water houdt wanneer wij het nodig hebben. 
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 Door de aanslag van kapitalistische politici en 
werkgeversorganisaties op de SZ in de afgelopen jaren is de 
financiering zoals we die vandaag kennen serieus in 
gevaar. 

 Nieuwe financieringsmiddelen voor de sociale zekerheid 
dringen zich dus op. 
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 Door de loonmatigingswet van 1996  (Webinar- IPA 
besproken met jullie)

Bruto loonsverhogingen sterk beperkt 

Drang naar netto alternatieve vergoedingen is hoog  veel 
druk van op de werkvloer

Maar je moet als syndicalist zelf goed beseffen dat we in 
deze dan wel meewerken aan de neerhalen van onze 
sociale bescherming. 
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Willen we de sociale zekerheid structureel betaalbaar houden
Op zoek gaan naar nieuwe inkomsten maar ook kritisch 

durven kijken naar de bijdrage verminderingen die er 
vandaag zijn. 

En niet alleen naar wat er op je bedrijf gebeurt maar ook 
binnen onze samenleving.
Als ik daarstraks vertelde over de sterke schouders die de 

zwaarste lasten zouden moeten dragen dan zegt dat ook 
veel over dit..

Velen onder ons zijn waarschijnlijk supporter van één of 
andere voetbalploeg. 
Het is toch een schande dat de rijkelijk betaalde voetballers 

minder RSZ bijdragen betalen dan een poetshulp! 
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Als ABVV blijven we dus strijden voor de afschaffing van de 
loonwet uit 1996

Als we terug vrij kunnen onderhandelen zal dit resulteren 
in meer uitgesproken brutolonen die op hun beurt ook 
terug volwaardig bijdragen aan ons fantastisch 
beschermingssysteem voor tegenslagen.

Een echte belasting op de verkoop van aandelen en 
kapitaalopbrengsten kan er voor zorgen dat de zij die al heel 
veel bezitten, op een correcte manier bijdragen aan het 
systeem. 
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 Te vaak zien mensen het betalen van RSZ en belastingen 
als een last maar dat zou eigenlijk niet mogen zijn. 

 Het meeste geluk heb je als je er geen gebruik van moet 
maken want dat betekent dat je gezond bent en een 
inkomen hebt waarmee je een gelukkig leven kan leiden. 

 Maar als je pech hebt, zijn we maar al te blij dat we beroep 
kunnen doen op een systeem dat ons beschermd tegen 
tegenslag. 

 Je steentje bijdragen moet je dus niet zien als een last 
maar eerder als een gunst om onderdeel te zijn van een 
sterke, solidaire en performante sociale zekerheid. 
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Noteer voor jezelf met welke syndicale uitdaging ga jij aan de 
slag na deze webinar ?

Aan de slag( zelf – bespreken in het team – etc…. )
Waarin je wil Groeien als individu 
Syndicale uitdaging  goed uitvoeren zorgt voor een Succes 
ervaring en succes = BOOST 

51



52


