Nieuwsbrief AK-VSZ – 27 mei 2009
Onze sociale zekerheid - anders en beter. Danny Pieters (hoogleraar Socialezekerheidsrecht KU
Leuven): (159 bladzijden, € 14,50, uitgeverij Pelckmans - mei 09)
“Wellicht het belangrijkste politieke boek van het afgelopen decennium”. (Rik Van Cauwelaert in
Knack van 13 mei 2009). Wie zoekt naar 10 € verhoging in de kinderbijslagen moet het niet lezen.
Voor wie ernstig zoekt naar een grondige verbetering van onze sociale zekerheid is het een
verplichting. Ziehier de grote lijnen. Voor een uitgebreidere samenvatting, zie onderaan deze
Nieuwsbrief.
Hij begint met de doelstellingen van de sociale zekerheid en voegt er enkele wezenlijke kenmerken
aan toe: o.a. solidariteit en gerichtheid op de gehele gemeenschap.
Vervolgens noemt hij de algemene uitgangspunten voor een hervorming van de sociale zekerheid: o.a.
transparantie en arbeidsgerichtheid.
Het kernidee van zijn hervorming is de opdeling van de sociale zekerheid in twee grote luiken:
Kostencompenserende, niet-arbeidsgebonden regelingen
Hiertoe behoren: de volksverzekering voor de geneeskundige verzorging en de
gezinsbijslagen. Verder de integratietegemoetkoming voor personen met een handicap, de
zorgverzekering. Fundamenteel nieuw is een basis-inkomensverzekering.
Inkomensvervangende, arbeidsgebonden regelingen
Hiertoe behoren: de pensioenen, de werkloosheidsuitkeringen, de
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen
met een handicap.
Deze twee luiken moeten - anders dan nu - uit verschillende bronnen worden gefinancierd:
De Socialeverzekeringsbijdragen
Dienen ter financiering van de inkomensvervangende uitkeringen. Ze bestaan uit een vast
percentage op het inkomen uit arbeid. Het stelsel moet zelfbedruipend zijn. Het geheel
wordt beheerd door de sociale partners en de verenigingen voor zelfstandigen.
De Algemene Sociale Bijdrage
Dient ter financiering van de kostencompenserende regelingen en de basisinkomensverzekering. Eventueel aangevuld met middelen uit de belasting. De bijdrage is een
vast percentage van het belastbaar inkomen. (dus ruimer dan arbeidsinkomen)
Uit de talrijke deelaspecten die hij behandelt pikken we er één uit: de werkloosheid (omdat hij het
zelf “een vrij ingrijpend hervormingsvoorstel” noemt). Het stoelt op twee grote regelingen:
De werkloosheidsverzekeringen (die hij steevast de “terug-aan-het-werk-verzekering” noemt,
wat ook beter de bedoeling weergeeft)
De basis-inkomensverzekering
o Dekt alle ingezetenen tussen 18 en 65 jaar
o Voorziet in een inkomen gelijk aan het leefloon van een alleenstaande
Prof. Pieters steekt zijn nek uit. Wie de passages leest over “iedereen aan boord” en “de sociale
fraude” kan echter niet twijfelen aan zijn grote ethisch-sociale bewogenheid.
Op <http://www.akvsz.org> vind je een uitgebreidere samenvatting.

