
Zijn rechten en plichten in balans? 

Responsabilisering in de sociale zekerheid

VBO, 14 juli 2022, Brussel

Prof. Dr. Marjan Maes, Faculteit Economische 

Wetenschappen, KULeuven, Campus Brussel



Sociale uitgaven %BBP België

1960-2017 (SOCX OESO (2018))
Vergrijzingsgerelateerde uitgaven %BBP 

België  (Scvv 2003 en 2021)

2000 2020 2040 2050

21.8% 24.8% 29.7% 30.1%



3e in ranking Net Social Spending (OESO (2020))  versus 10e in ranking Sociale Performantie

(Pestieau(2018)) 



• beheerders van SZ

• Wet financiering SZ 2017 / responsabiliseringsfactoren / monitoring CFB

• Regeerakkoord:

• “kost sociale akkoorden hoeft niet meer gecompenseerd te worden “ versus “streven 

80% werkzaamheidsgraad”

• Cfr. Landingsbanen 57 naar 55 / versoepeling aangepaste beschikbaarheid SWT

• overheid 

• Bv. quasi-automatische koppeling pensioenleeftijd aan levensverwachting 

in 2/3 OESO

• Vermindert nood aan verantwoordelijke beleidsmakers 

• Weerstand: naast vergrijzingskost, ook simulaties SZ-bijdragevoet en pensioenbedrag 

bij statuquo en bij 80%werkzaamheid-scenario?

Responsabilisering op systeemniveau?



• prikkels voor uitkeringsgerechtigden en voor werkgever

• beperking werkloosheid in duur/ activering, conditioneren van uitkeringen 

aan zoekgedrag, aangepaste beschikbaarheid SWT-ers, experience rating

• reintegratie zieken arbeidsmarkt via VDAB met responsabilisering 

werkgevers, uitkeringsgerechtigden, artsen

• Financiële impact gelijkstelling van langdurige werkloosheid, landingsbanen, 

SWT, …. op pensioenuitgaven  ! 

• 30% pensioen man => gelijkgestelde periode 

• 37% pensioen vrouw => gelijkgestelde periode (Commissie Pensioenen 2020-2040(2014))

Nood aan responsabilisering in het ontwerp sociale 

stelsels: pensioen, werkloosheid, ziekte



Na pensioen/SWThervorming, stijging langdurige ziekte en 

werkloosheid aan eindeloopbaan, vooral in Br/Wal (KSZ datawarehouse)
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pensioneringsgolf door slechte gezondheid?

• “Given that healthy life expectancy increased, the decline in labor supply is 

clearly not due to health. Much of the decline is due instead to the expansion 

in public pensions that encourage early retirement” (French(2017))

• Vandenbergh (2019) voor EU:

• “Werkcapaciteit blijft zeer hoog voor vele ouderen, zeker tot aan de leeftijd 

van 70” 

• “max 30% van geobserveerde pensionering door gezondheidsproblemen 

in EU”

• Blundell et al.(2017); Coile et al. (2016); Banks et al. (2016); Cutler et al. (2013) voor UK, VS, Canada 



werkgelegenheid indien enkel pensionering om gezondheidsproblemen 

toegelaten zou zijn < = > geobserveerde werkgelegenheid (Vandenberghe(2019))





• België: onbeperkte werkloosheidsverzekering in duur is uniek (OESO (2019))

pensioen langdurige werkloze hoger dan pensioen na 40jaar werken is even  

uniek

• Bv. Duitsland: geen gelijkstelling werkloosheid op 60 en 61 jaar; idem Finland

Impact gelijkstelling langdurige werkloosheid, 

landingsbanen/SWT, ziekte op pensioenuitgaven


