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Meer sterke schouders onder 

sociale zekerheid!



Waarom Sociale Zekerheid op orde moet!

Voorzorgsmaatregel 1



Kennis wetenschapper 

is niet alomvattend!

Voorzorgsmaatregel 2

ALLE KENNIS OVER THEMA

KENNIS VAN DE

WETENSCHAPPER



1. Sociale zekerheid op orde kan maar door 

meer mensen aan de slag te helpen.

2. Om dat te doen moeten we uit ander 

vaatje tappen.

3. Maar niet elke maatregel is ideologisch 

beladen.

Drie overtuigingen.
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KAPITAAL↑, PRODUCTIVITEIT↑, 

BIJDRAGEVOET↑)

kapitaal↑ en productiviteit↑ 

vraagt investeringen

FUNCTIE (1-WERKZAAMHEID↑, 

UITKERINGSHOOGTE↑)



Inkomsten Uitgaven

FUNCTIE (WERKZAAMHEID↑, 

KAPITAAL↑, PRODUCTIVITEIT↑, 

BIJDRAGEVOET↑)

kapitaal↑ en productiviteit↑ 

vraagt investeringen

bijdragevoet↑ 

werkgelegenheid↓, kapitaal↓ 

(Blundell, 2014, IZA WoL; 

Hamermesh, 2014, IZA WoL)

FUNCTIE (1-WERKZAAMHEID↑, 

UITKERINGSHOOGTE↑)

uitkeringshoogte↓ is veelal 

maatschappelijk niet wenselijk
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Een Nederlands vaatje?



Van alle 25- tot 64-jarigen waren er in 2018 …

… 73.0% aan het werk in België.

… 75.1% aan het werk in de EU-28.

… 80.3% aan het werk in Nederland.

… 84.8% aan het werk in Zweden.
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Van alle 25- tot 64-jarigen waren er in 2018 …

… 73.0% aan het werk in België.

3.9% was werkloos.
Tegenover 2.6% in Nederland.

23.1% was inactief.
Tegenover 17.1% in Nederland.



Opdrachten voor België:

Poorten richting inactiviteit beter sluiten!

Recent meer Belgen in ziekteverzekering 

dan in werkloosheidsverzekering!

Typisch doorstroom van kortdurige 

werkloosheid naar langdurige 

werkloosheid naar inactiviteit!

Oververtegenwoordigd in Belgische 

inactiviteit: 55-plussers en personen

met migratieachtergrond (laag 

arbeidsaanbod allochtone vrouwen)!



Opdrachten voor België:

Werken meer doen lonen

Haast nergens in de werkloosheidsval zo 

groot als in ons land!
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Ingrijpend Incrementeel

1. Hervorming werkloosheids-

uitkeringen zodat activering 

meer ondersteunen.

(Degressiviteit versterken)

2. Versterkte gatekeeping bij 

toegang tot ziekteverzekering.

3. Versterkte reactivering na 
langdurige ziekte.

A. Poort richting inactiviteit sluiten door…



Ingrijpend Incrementeel

4. Verschil tussen totale 

loonkost en nettoloon verder 

verkleinen, in bijzonder voor 

lage lonen.

5. Uitkeringen en sociale 

voordelen niet (volledig) laten 

wegvallen bij werkzaamheid.

B. Werken meer laten lonen door…



Ingrijpend Incrementeel

6. Gelijke kansen verzekeren 

via proactieve praktijktesten.

(Zie mijn eerdere hoorzittingen)

7. Voorwaarden gezinshere-

niging herzien zodat duurzaam 

bijdraagt tot integratie.

8. Vrijwilligerswerk stimuleren 

via nationaliteitsverwerving?

9. Voorwaarden economische 

migratie versoepelen.

10. Aanwezige migranten 

sneller toegang geven tot 

arbeidsmarkt.

11. Erkenning in buitenland 

verworven competenties 

efficiënter en sneller.

C. Migranten(vrouwen) naar werk via…



Ingrijpend Incrementeel

12. Beperking van invloed 

anciënniteit op lonen.

13. SWT volledig uitfaseren.

14. Pensioenopbouw nauwer 

gewerkte dagen laten volgen.

15. Pensioenleeftijd koppelen 

gezonde levensverwachting.

16. Onafhankelijke evaluatie 

van de Wet betreffende 

Werkbaar en Wendbaar Werk.

17. Preventie en 

remediëringsprocedures 

burn‐out evalueren/uitbreiden.

D. Langer werken echt waar maken door…



Ingrijpend Incrementeel

18. Mobiliteit arbeid Wallonië-

Vlaanderen verbeteren.

19. Follow-up arbeidsdeal.

20. Actieplan e-commerce (en 

andere sectoren toekomst).

21. Beter overleg federaal-

gewestelijk.

E. Andere maatregelen…



3. Versterkte reactivering na langdurige ziekte.  

9. Voorwaarden economische migratie versoepelen. 

10. Aanwezige migranten sneller toegang geven tot arbeidsmarkt. 

11. Erkenning in buitenland verworven competenties efficiënter en sneller. 

16. Onafhankelijke evaluatie van de Wet betreffende Werkbaar en Wendbaar Werk. 

17. Preventie en remediëringsprocedures burn‐out evalueren/uitbreiden. 

18. Mobiliteit arbeid Wallonië-Vlaanderen kan beter. 

19. Follow-up arbeidsdeal. 

20. Actieplan e-commerce (en andere sectoren toekomst). 

21. Beter overleg federaal-gewestelijk.

Incrementeel

Mijn oproep aan deze commissie: wacht niet 

op regering voor incrementele maatregelen!
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Meer info: www.stijnbaert.be en @Stijn_Baert


