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Mevr. Meryame Kitir, Belgisch Minister voor 

Ontwikkelingssamenwerking 

Hoewel universele sociale bescherming een mensenrecht is, hebben 4 

miljard mensen op deze aarde nog altijd geen toegang tot één of ander 

sociaal beschermingssysteem. Tijdens de coronacrisis hebben we gemerkt 

dat sociale bescherming vaak het enige en laatste middel is om jezelf en 

je familie te kunnen blijven onderhouden. Er werden om de coronacrisis 

te bestrijden, meer dan 1600 sociale beschermingsmaatregelen getroffen 

maar die waren vooral tijdelijk.

En nu, met de oorlog in Oekraïne zijn de globale voedselvoorraden verstoord 

en dreigt er honger en ondervoeding. Sociale bescherming is dus relevan-

ter dan ooit.  Er is echter een addertje onder het gras: een sociaal bescher-

mingssysteem financieren, blijft voor heel veel landen een hele opgave. 

Maar geen sociaal beschermingsstelsel uitbouwen is nog veel kostelijker, 

voor de mensen en de hele maatschappij. Vandaag zullen we meer te weten 

Openingstoespraak  

Disclaimer: Dit verslag is geen volledig woordelijke weergave van wat door 

de sprekers werd gezegd tijdens de conferentie. Voor referenties of citaten 

verwijzen we naar de opnames.

https://youtu.be/_EcGvMNimmM
https://youtu.be/_EcGvMNimmM
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komen over voorbeelden van Belgische ondersteuning voor de  invoering 

van sociale bescherming in Belgische partnerlanden: Senegal, Burkina Faso 

en nu, Centraal Afrika. Vooruitgang is mogelijk. 

België steunt ook actief de IAO, omwille van de unieke tripartite structuur: 

dialoog tussen regeringen, vakbonden en werkgevers. 

Panel 1: sociale bescherming: 
huidige situatie en uitdagingen 
WELKE SOCIALE BESCHERMING WILLEN WE? 

CONSENSUS TUSSEN DE BELGISCHE SPELERS 

M. Koen Detavernier, Belgische Dialoog Universele Sociale 

Bescherming 2030 – WSM

We moeten meer doen dan enkel de armoede bestrijden in partnerlanden. 

We moeten inzetten op de kwaliteit van de sociale beschermingsmaatrege-

len die we implementeren samen met plaatselijke partners. 

Ten tijde van onze eerste conferentie in 2019, stond een globaal fonds om 

de sociale bescherming te financieren, niet op de agenda. Vandaag, omwil-

le van de coronacrisis zal dit thema uitgebreid behandeld worden. 

Er zijn nog andere thema’s die aan bod moeten komen, zoals een eerlijk 

loon voor werknemers, de effectieve betaling van sociale bijdragen, de rol 

die bedrijven en werkgevers hierin spelen, enz. 

Voor alle actoren die betrokken zijn bij universele sociale bescher-

ming in België, zijn de IAO-normen cruciaal. Zij moeten inder-

daad de internationale referentie zijn waarop alle internatio-

nale organisaties hun beleid afstemmen. België is een sterke 

verdediger van de agenda voor waardig werk waarvan de 4 pijlers relevant 

zijn voor mensen in de informele economie. We kunnen niet aanvaarden 

https://youtu.be/sMTQiY3Hk2M
https://www.youtube.com/watch?v=sMTQiY3Hk2M
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dat er nog altijd internationale organisaties zijn die ze gewoon negeren.   

Het grote probleem is dat de Wereldbank in haar visie en beleidsadvies 

rond sociale bescherming aandringt om zich enkel te richten op de alle-

rarmsten, ze de lat minder hoog legt, minder ambitieus is. ILO-normen 

worden soms zelfs ondermijnd.

We zijn het er allemaal over eens dat er een financieringstekort is. Daar 

hebben we het later vandaag nog over. Maar zelfs dan moeten we ambiti-

eus zijn en aan perspectief op 

lange termijn werken. 

Naast de financieringstekorten 

wegwerken, moeten we ook 

goed nadenken over wat we 

gaan doen en de goede keuzes 

maken. De beschikbare midde-

len enkel gebruiken voor een 

op armoedebestrijding gerich-

te aanpak, zal niet helpen om 

sterke, universele stelsels uit 

te bouwen die iedereen voor 

de langere termijn toegan-

kelijke sociale bescherming 

bieden. 

Je kan het vergelijken met de 

bouw van een trap. Je bouwt 

geen trap als je alle beschik-

bare materiaal gebruikt voor een paar kleine treden zodat de allerarmsten 

droge voeten hebben. We hebben een sterke structuur nodig van de kelder 

tot de “vloer” waar dan meer treden kunnen aan toegevoegd worden zodra 

er meer middelen beschikbaar zijn. 

Besluit: We moeten samenwerken om de sociale beschermingsnormen te 

versterken en de IAO-normen wereldwijd te promoten. Onze doelstellingen 

M. Koen Detavernier, Belgische 
Dialoog Universele Sociale 
Bescherming 2030 – WSM
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moeten ambitieus zijn want welk langetermijnperspectief bieden we anders 

aan al diegenen die het nog moeten stellen zonder sociale bescherming? 

WAT LEERT DE PANDEMIE ONS? WAT ZIJN ALS WE EEN UNIVER-

SELE SOCIALE BESCHERMING WILLEN VERWEZENLIJKEN, DE 

UITDAGINGEN EN KANSEN? 

Mevr. Shahra Razavi, Directeur van het Departement voor Sociale 

Bescherming, IAO

• CORONA: 

De pandemie legde de ongelijkheden en tekortkomingen in onze socia-

le beschermingsstelsels bloot. Heel wat lage- en middeninkomenslanden 

beschikten over onvoldoende capaciteit. 

Ongelijk herstel – Hoge-inkomenslanden met brede toegang tot vaccins 

evolueren terug naar een normale situatie, de economie herleeft terwijl 

ontwikkelingslanden het nog altijd moeilijk hebben. 

Eén lichtpuntje: hoe landen SB-maatregelen invoeren. Voor heel wat 

burgers werd sociale bescherming zichtbaar (de baten ervan), maar ze 

merkten ook de tekortkomingen van hun stelsel, vooral voor al diegenen 

die zich buiten de formele economie bevinden. 

Over heel de wereld werden meer dan 1600 SB-maatregelen ingevoerd als 

antwoord op de pandemie, om banenverlies te bestrijden en de toename 

van de ongelijkheid te temperen. Maar het waren hoofdzakelijk tijdelijke 

maatregelen (vaak ontoereikend en vele zijn al vervallen). 

• OEKRAÏNE: 

Vele landen waar voedselonzekerheid heerst, staan voor een enorme 

uitdaging.

Tekenen van sociale onrust – enorm probleem: de schuld wordt een hele 

uitdaging voor de ontwikkelingslanden. Het wordt een moeilijk jaar. 

https://youtu.be/qbTa6a_VqgE
https://youtu.be/qbTa6a_VqgE
https://www.youtube.com/watch?v=qbTa6a_VqgE
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 Rijkere landen besteden meer aan defensie, wat een impact zal hebben op 

de officiële hulp aan ontwikkelingslanden.  

• MEER IN HET ALGEMEEN VOOR WAT BETREFT DE SOCIALE 

 BESCHERMINGSDEKKING: 

De uitbreiding van de wettelijke SB betekent niet dat de dekking doeltref-

fend is. Tussen beide is er waarschijnlijk een enorme kloof (de aandacht 

moet gaan naar doeltreffende dekking).

Minder dan 47% wordt gedekt door ten minste 1 sociaal beschermingsstel-

sel. 

Sociale bescherming voor kinderen: dit moet vanaf een jonge leeftijd als 

we de vicieuze cirkel van generatiearmoede/ overdracht van ongelijkheid 

willen doorbreken. De overgrote meerderheid van de kinderen geniet echter 

niet van één of andere vorm van sociale bescherming/ sociale uitkeringen. 

Sociale bescherming voor de beroepsbevolking: moederschapsbescher-

ming, ziekte-uitkeringen, bescherming tegen arbeidsongevallen, werkloos-

heidsuitkeringen hebben hun nut bewezen maar er zijn in de wereld nog 

te veel mensen die hier niet van kunnen genieten (bovendien zijn er grote 

regionale verschillen). Sociale zekerheid voor ouderen is een goed punt: 

Mevr. Shahra Razavi, Directeur 
van het Departement voor 
Sociale Bescherming, IAO

https://www.youtube.com/watch?v=4SOAgtRELak
https://youtu.be/4SOAgtRELak
https://youtu.be/4SOAgtRELak
https://www.youtube.com/watch?v=4SOAgtRELak
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er is een wijdverspreid sociaal beschermingsstelsel voor ouderen maar er 

bestaan nog altijd grote verschillen tussen mannen en vrouwen (discrimi-

natie op basis van geslacht) en heel wat pensioenen volstaan niet. 

• FINANCIERING: 

Fiscale haalbaarheid is niet de 

enige uitdaging: er moet ook 

rekening gehouden worden 

met gelijke behandeling, 

collectieve financiering, finan-

ciering op basis van solidari-

teit, enz. Financiering: hoe zorg 

je ervoor dat het haalbaar, 

adequaat en billijk is (progres-

sieve belastingen enz.)?

Er is nood aan een globalere 

financiering om de middelen 

die nationaal ter beschikking 

worden gesteld, aan te vullen. 

Voor lage-inkomenslanden is 

het een investering: +/- 15% 

van het BBP en dat is niet haal-

baar. 

Wat de Global Accelerator voor jobs en sociale bescherming betreft: het 

is complex en ambitieus maar de IAO gelooft er sterk in omdat het een 

geïntegreerd beleid voor een rechtvaardige transitie, sociale bescherming 

en werkgelegenheid biedt. De vraag is nu hoe je financiële middelen vrij-

maakt. We moeten een multilaterale coalitie vormen waar ook internatio-

nale financiële instellingen (IFIs) en multilaterale ontwikkelingsbanken bij 

betrokken worden. Hun steun is cruciaal als aanvulling op de technische 

steun van de VN-organisaties. Zij moeten echter nog overtuigd te worden.
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Panel 2: Een nieuw internationaal 
financieringsmechanisme voor 
sociale bescherming? 

ALGEMENE SAMENVATTING VAN DE SESSIE  

Elke crisis, of het een gezondheidscrisis of een economische crisis is, leert 

ons hoe belangrijk investeren in sociale bescherming is omdat dit instru-

ment volkeren en Staten weerbaar maakt. Vele spelers zijn ervan overtuigd 

en meerdere rapporten bewijzen dat investeren in sociale bescherming 

een land de mogelijkheid biedt zich economisch te ontwikkelen. Terwijl er 

vandaag nog landen zijn die denken dat mensen in onwaardige omstandig-

heden laten werken zonder enige vorm van sociale bescherming hen een 

comparatief voordeel geeft op vlak van wereldhandel, merken we dat ze 

eigenlijk maar weinig voordeel halen uit een dergelijke strategie. De oneer-

lijke concurrentie die hierdoor ontstaat, schaadt allen te beginnen bij de 

Staat in kwestie. De zorgplicht moet en zal zich doorzetten en loopt via een 

sociale bescherming voor alle werknemers en werkneemsters in de hele 

keten. 

Vandaag gaat minder dan 1% van de ontwikkelingshulp naar de uitbouw van 

sociale beschermingsstelsels. Nochtans kan je je afvragen waarom je zou 

investeren in scholen en kwaliteitsvolle zorg als zonder sociale bescher-

ming gezinnen het zich toch niet kunnen veroorloven? 

Verscheidene spelers wijzen op het belang van een globaal fonds voor 

sociale bescherming, een fonds dat landen wiens beschikbare nationale 

middelen onvoldoende zijn om een doeltreffend nationaal sociaal bescher-

mingsstelsel op te zetten, zou helpen. De IAO stel voor een Global Acce-

lerator for Jobs and Social Protection op te richten om te werken op drie 

thema’s die hoogdringend dienen te worden aangepakt : het klimaat (recht-

vaardige transitie), jobcreatie en sociale bescherming. 

De grote uitdaging bestaat erin dit instrument multilateraal te financieren 

en vooral internationale financiële instellingen (IMF, WB, …) aan boord te 

https://youtu.be/lfw1ArgBHTU
https://www.youtube.com/watch?v=lfw1ArgBHTU
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krijgen. Want elke speler heeft wel een definitie van sociale bescherming 

en bovendien zullen de voorwaarden moeten vastgelegd worden waaraan 

een Staat moet voldoen om recht te hebben op financiering. 

Voor het middenveld moeten de betrokken spelers (mutualiteiten, vakbon-

den, middenveld, enz…) betrokken worden bij het beheer van dat fonds. 

Bovendien moet voor het middenveld sociale bescherming centraal staan 

in de Global Accelerator en mag het niet leiden tot een neoliberale logica 

van tewerkstellingsondersteuning. Over het algemeen eisen de middenvel-

dorganisaties dat een instrument voor de financiering van de universele 

sociale bescherming aan een aantal voorwaarden voldoet: het moet de 

uitbouw en/of versterking van sokkels van sociale bescherming ondersteu-

nen,  de middelen moeten in eerste instantie gaan naar de lage-inkomens-

landen, maar er moet ook aandacht zijn voor de “verticale” uitbreiding van 

stelsels in de middeninkomenslanden, de plaatselijke capaciteiten hier-

voor versterken en voorzien in een beheer van de sociale beschermings-

mechanismen waarbij alle relevante actoren in de samenleving betrokken 

worden.

Elk initiatief dat vandaag door internationale instellingen wordt genomen 

maar geen belangrijke pijler rond sociale bescherming omvat, zal maar een 

beperkte impact hebben. Sociale bescherming moet een prioriteit worden 

voor de toekomst. 

SAMENVATTING VAN DE TUSSENKOMSTEN

Mevr.  Sharan Burrow, secretaris-generaal IVV 

Sociale bescherming is van het grootste belang om schokken op te vangen 

(oorlog, economische schokken, energiecrisis, enz.) en maakt bevolkingen 

weerbaar. Tijdens crisissen blijkt het belang van sociale beschermingsstel-

sels, ook tijdens de coronacrisis. Als vakbonden spreken wij van rechtvaar-

dige transitie, een nieuwe sociaal contract, enz. 

Sociale bescherming is onze belangrijkste campagne. Het is voor de armste 
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landen de belangrijkste hefboom. 60% van de wereldbevolking geniet 

niet van sociale bescherming. Als wij de ambitie hebben om van de soci-

ale bescherming een centraal element te maken, dan moet er een sociaal 

beschermingsfonds komen. Maar hoe moet dat gefinancierd worden ? Elk 

land heeft een nationaal plan en dus ook een financieringsplan. De steun 

zou variëren van land tot land. Progressieve verhoging van de belastingen, 

investeringen in openbare uitgaven, … als je weet dat 60% van de tewerk-

stelling informeel is, moet er werk gemaakt worden van de transitie naar 

de formele economie om de financiering van de sociale bescherming te 

verbeteren. 

Er moet ook gekeken worden naar privé-initiatieven. Investeren in socia-

le bescherming is een economische maatregel en zo moet het ook gezien 

worden. Het is geen slecht maar een goed risico. 

Er is een globaal systeem nodig waarin alle internationale organisaties en 

de Staten partner zijn. En de nationale vakbonden moeten effectief mee 

kunnen werken aan de nationale plannen. 

M. Olivier De Schutter, Speciaal Rapporteur van de VN over Extreme 

Armoede en Mensenrechten 

Door de gezondheidscrisis bleek nog maar ‘s hoe belangrijk investeren in 

sociale bescherming is. Vroeger werd al gewezen op het belang van soci-

ale bescherming. Er was de werkgroep rond Michelle Bachelet die op zoek 

ging naar een mechanisme van internationale solidariteit opdat ook de 

bevolking in de ontwikkelingslanden zou genieten van sociale bescherming 

(2008), de vaststelling van de sokkels van sociale bescherming (2012), de 

internationale conferentie voor de financiering van de ontwikkeling van 

Addis-Abeba en SDG 1.3 over sociale bescherming (2015). 

Dit zijn de 5 argumenten waarom we moeten investeren in SB:

Na de economische crisis hebben we vastgesteld dat een groot aantal 

maatregelen van sociale bescherming worden genomen op korte termijn 

en als noodmaatregel met een beperkte financiering. Dit moet regerin-

https://youtu.be/KFNJga6hBfQ
https://youtu.be/KFNJga6hBfQ
https://youtu.be/KFNJga6hBfQ
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gen er nu toe aanzetten hun verbintenis inzake sociale bescherming na 

te komen. Eén van de sleuteldoelstellingen wordt niet vervuld met korte 

termijnstelsels, er zijn goed verankerde stelsels nodig zodat mensen die nu 

uitgesloten zijn er toegang toe krijgen om discriminatie te vermijden en de 

sociale voordelen te verbeteren. Met betrouwbare lange termijn garanties. 

Staten kunnen crisissen beter doorstaan. Dat heeft de gezondheidscrisis 

nog maar ‘s bewezen. 

Sociale bescherming is geen last maar een investering in de economische 

ontwikkeling van een land. 

Het verlicht de economische 

impact van een crisis. Er zijn 

tal van studies die aantonen 

dat  de economie gedurende 

jaren verbetert dankzij sociale 

bescherming. 

Bedrijven moeten hun zorg-

plicht nakomen: investeren in 

sociale bescherming voor werknemers is ze helpen garanderen. 

Zwakke sociale bescherming = slechte economie. In de huidige wereldeco-

nomie denken heel wat landen dat ze om hun concurrentievermogen te 

verbeteren er baat bij hebben slechte arbeidsvoorwaarden toe te staan en 

geen sociale bescherming te voorzien voor de werknemers, maar in werke-

lijkheid helpt het de economie niet vooruit. En in de rijke landen moeten de 

bedrijven het hoofd bieden aan oneerlijke concurrentie omdat er landen 

zijn waar er geen adequate sociale bescherming is. 

Niet meer dan 0,5 à 1% van de ontwikkelingssteun gaat naar sociale bescher-

ming en dat is zeer weinig. Waarom investeren in scholen en gezondheid 

als kinderen noch naar school noch naar het ziekenhuis kunnen omdat hun 

familie het zich niet kan veroorloven ? Voor een lage-inkomensland kan 

de kost voor sociale bescherming aanzienlijk zijn maar met de steun van 

de internationale gemeenschap is het doenbaar. Naast alle discussies over 
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een globaal fonds beschikt het IMF over instrumenten. Eender welk inter-

nationaal initiatief dat geen belangrijke sociale beschermingspijler bevat, 

zal maar een beperkte impact hebben. Sociale bescherming moet een prio-

riteit worden voor de toekomst. 

Mevr. Ineke De Bisschop, VBO (videoboodschap)

Wanneer we het hebben over een globaal fonds voor sociale bescherming, 

dient te worden onderstreept dat de nationale structuren voor sociale 

bescherming houdbaar en duurzaam moeten zijn en dat de landen niet 

afhankelijk mogen worden van buitenlandse hulp. Er moet een bescher-

mingsniveau worden ingesteld dat verenigbaar is met de sokkels van soci-

ale bescherming en de stelsels moeten doeltreffend en transparant zijn. 

Er kan ingezet worden op de actieve betrokkenheid van of de ondersteu-

ning door overheid en sociale partners.  Er moet gewerkt worden met rele-

vante systemen of met financiële stromen van ontwikkelingssamenwerking. 

In ieder geval moet, wat het VBO betreft, de dialoog gevoerd worden op het 

niveau van de IAO. 

Mevr. Stéphanie Lecharlier, Belgische Dialoog USB 2030 - Solsoc

In België mobiliseren de middenveldorganisaties zich sinds kort voor de 

oprichting van een globaal fonds of een multilateraal mechanisme voor de 

financiering van SB. Voorbeeld van een lopende campagne die representa-

tief is voor dit initiatief: https://vimeo.com/707765517

Wij zijn niet-gouvernementele actoren (ANG) die ziekenfondsen, vakbonden, 

coöperatieven, organisaties op het platteland en in de informele economie 

in de armste landen ondersteunen. Met onze budgetten kunnen we hen 

helpen zich te structureren, zelfs ook om consistente veranderingen door 

te voeren, maar de vooruitgang die wordt geboekt is nooit duurzaam als 

het ontbreekt aan politieke wil EN voldoende en consequente investering.

We hebben, op basis van de kennis en de ervaringen van onze partners, 

nagedacht over hoe een mondiaal fonds voor sociale bescherming er zou 



Mevr. Stéphanie Lecharlier, 
Belgische Dialoog USB 2030 - 
Solsoc
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moeten uitzien. Globaal gezien is er onder ANGS’en een consensus en moet 

nu het advocacywerk volgen opdat:  het fonds de  structurele versterking 

van de nationale sokkels van sociale bescherming als belangrijkste doel-

stelling zou hebben; men zich prioritair zou richten op de 49 laagste inko-

menslanden (lijst OESO) om snel nationale sokkels van sociale bescherming 

te realiseren met elementaire sociale zekerheidsgaranties die universele 

toegang verzekeren tot essentiële gezondheidszorg en elementaire inko-

mensgarantie (horizontale dimensie); vervolgens of met een kleiner deel 

van de middelen, het fonds ook middeninkomenslanden zou ondersteunen 

om daar progressief een hoger niveau van sociale bescherming te bereiken 

(verticale dimensie); lokaal de capaciteiten worden versterkt om sociale 

beschermingsmechanismen te voorzien en te beheren rekening houdend 

met alle betrokken spelers (overheidsinstellingen, vakbonden, werkge-

versorganisaties, andere representatieve middenveldorganisaties); het 

middenveld effectief zou participeren in de organen van zo’n fonds;  

De mobilisatie van binnenlandse middelen zou verstrekt worden. De vraag 

is nu welk internationaal instrument er moet gebruikt worden ? 

In België lag een ontwerpt resolutie in de kamer inzake een globaal fonds, 

toen volgde het plan van de VN voor een Global Accelerator for jobs and 

social protection wat ons tegelijk vaag als goed leek, maar terzelfdertijd rees 

de vrees dat de animo voor jobcreatie de aandacht zou afleiden (en moge-
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lijks ook de budgetten) van de sociale bescherming. Er zijn grote internatio-

nale geldschieters en regeringen die een zeer neoliberale koers aanhouden 

en de principes waarover we het tot hier hadden niet echt genegen zijn. En 

die zullen misschien al hun pijlen richten op jobcreatie. Daarom pleiten wij, 

Belgische middenveldorganisaties en onze partners, om de aandacht voor-

al te richten op sociale bescherming en verkiezen wij een duidelijk onder-

scheiden multilateraal financieringsmechanisme. Wij vragen ons in ieder 

geval af hoe dat zal worden afgebakend. 

VRAGEN/ ANTWOORDEN 

Mevr.  Shahra Razavi, IAO

Antwoord op de interpellatie van Stéphanie Lecharlier : In september 2021 

lanceerde de secretaris-generaal van de VN de idee van een Global Acce-

lerator die zijn oorsprong vindt in het Globaal Fonds : hij onderstreepte 

dat de IAO tijdens de pandemie de nadruk had gelegd op banenverlies. 

Beide ideeën gaan dus samen. Ecologischere banen en werken in waardige 

omstandigheden moeten samengaan met sociale bescherming. Het hoog-

dringende klimaatprobleem moet opgelost worden met een geïntegreerd 

beleid op vlak van klimaat, tewerkstelling en sociale bescherming. 

Voor de financiering van de sociale zekerheid moeten ook nationale midde-

len gebruikt worden : de werkgevers moeten hun steentje bijdragen, rijk-

dom moet belast worden en dan is er het internationale financieringsme-

chanisme. 

Het doel moet een multilaterale coalitie zijn bestaande uit de pijlers van 

de Verenigde Naties en de internationale financiële instellingen. De ambi-

tie moet zijn dat ook de WB en het IMF zich inschrijven. Er moet dus blij-

vend gepleit worden voor een financieel mechanisme voor de GA maar het 

wordt een hels karwei om de financiële instellingen aan boord te krijgen. 

We moeten rond de tafel gaan zitten en uitklaren wat we verstaan onder « 

Global Accelerator ». Het zijn de banken die ervan moeten overtuigd worden 

dat het een goede investering is. 
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Vraag: Bart (WSM) : als de internationale financiële instellingen (IFI’s) niet 

over de brug komen, welke zijn dan hun argumenten? 

Mevr. Shahra Razavi, IAO : ik weet niet waarom ze niet overtuigd zijn. Er zijn 

dus meer argumenten nodig. Er zijn heel wat studies over het multiplicato-

reffect van dergelijke investeringen.

M. Olivier De Schutter, VN : laat me proberen hierop te antwoorden. Het 

IMF meent zich te moeten concentreren op macro-economisch beleid. Men 

aarzelt dus om prioriteiten aan te pakken die de Staten voor zichzelf defi-

niëren. Behalve wanneer het aan de levensvatbaarheid van de Staat zelf 

raakt. Andere mogelijkheid: het zou slecht zijn voor het nationale eige-

naarschap. De vraag zou moeten komen van lage-inkomenslanden eerder 

dan gestimuleerd te worden door OESO-landen. Sinds de jaren 80 remt het 

woord « voorwaarden » de ontwikkelingslanden af. IAO en de betrokken 

landen moeten in dialoog gaan. De IAO begrijpt sociale bescherming hele-

maal anders dan hoe het door het IFI’s wordt gedefinieerd. 

Mevr.  Shahra Razavi, IAO : Olivier heeft gelijk. Er zijn er die niet willen 

weten van een fonds voor sociale bescherming. Maar het fonds dient het 

algemeen belang. Geen sociale bescherming hebben en economieën die 

instorten kunnen op globaal gebied enorm veel schade toebrengen. 

Dat ze hun voorwaardenbeleid niet willen aanpassen is een probleem maar 

het is de manier waarop het IMF functioneert. Als je wil lenen bij het IMF, 

moet je de regels volgen. De WB stelt sterk afgebakende vangnetten voor, 

enkel voor de allerarmsten. We moeten proberen hen ervan te overtuigen 

dat ze beter de internationale normen kunnen volgen. 

M. Olivier De Schutter, VN : het argument betreffende de risico’s van een op 

extreme armoede gerichte aanpak is belangrijk. Het is zeer complex (vrijwel 

geen enkel land slaagt er in) en de uitsluitingsrisico’s zijn enorm groot. 

Sociale bescherming is een globaal goed en zo moeten we het ook begrij-

pen. Als de Verenigde Staten er interesse in heeft, is dat omdat ze de immi-

gratie wilt beperken. We moeten ook de werknemers in de landen waar wij 

ons bevoorraden beschermen zodat de concurrentie in de wereld eerlijk 
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blijft. Eerder dan de landen die maatregelen nemen om hun werknemers te 

beschermen, af te straffen, moeten we ze belonen. 

Mevr. Shahra Razavi, IAO : Zelfs al hebben we een globaal fonds, welk beleid 

zal het dan omkaderen ? Zij die het financieren zullen ook een idee hebben 

van waarom ze het doen. Ze zullen iets te zeggen willen hebben over de 

manier waarop de middelen worden aangewend… Wat doen we daarmee ? 

Panel 3: Hoe beter samenwerken 
voor sociale bescherming?  
Wat hebben we geleerd?

Gemeenschappelijk Strategisch Kader Waardig Werk – 5 jaar later: 
Mevr. Katrien Beirinckx (WSM) en M. Alain Coheur (UNMS-Solidaris)

Socieux+ : M. Koen Vleminckx

EU/IAO/Unicef/GCSPF Programma voor openbaar financieel beheer 

voor sociale bescherming: M. Uzziel Twagilimana (WSM/INSP!R)

Deze sessie gaf ons een concreet inzicht in de strategieën en middenveld- 

of institutionele spelers die nodig zijn om de samenwerking en de syner-

giën voor sociale bescherming te versterken. Eerst kwam Katrien Beirinckx 

aan het woord in naam van het Gemeenschappelijk Strategisch Kader (GSK) 

Waardig Werk dat 9 Belgische middenveldorganisaties verenigt (vakbonden, 

NGO’s, de christelijke, socialistische en neutrale ziekenfondsen en Oxfam). 

Uit de vele succesverhalen blijkt dat de samenwerking onder deze actoren 

en de inzet van het kabinet, DGD, ENABEL en andere middenveldorganisa-

ties onontbeerlijk is om te slagen. 

Vervolgens legde Alain Coheur de krachtlijnen van de mutualistische actie 

in de internationale samenwerking voor die altijd de solidariteit als basis 

hanteert. Het is de solidariteit die belet dat het ieder voor zich is. Gezond-

heid kent geen grenzen en is dus een globale uitdaging die systemische 

antwoorden vereist en een paradigmaverschuiving. 
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Koen Vleminck heeft ons de acties voorgesteld die worden ondernomen 

in het kader van het programma Socieux+. De twee strategische assen van 

SOCIEUX+ zijn enerzijds de peer to peer uitwisseling en anderzijds de tech-

nische samenwerking op korte termijn. Dit programma brengt practici en 

instellingen samen met hun Europese gelijken. Deze uitwisselingen zijn 

mogelijk dankzij de mobilisering van de Europese publieke expertise op 

het vlak van technische samenwerking op de korte termijn. 

Tenslotte ontdekten we een paar concrete resultaten van een innovatief 

partnerschap tussen de EU/IAO/Unicef/GCSPF (Global Coalition for Social 

Protection Floors) dat de synergieën wil versterken tussen het beheer van 

openbare financiën en sociale bescherming. Deze samenwerking wil vooral 

de capaciteiten versterken, de nationale dialoog rond een sociale bescher-

ming die aangepast is aan de behoeftenbevorderen en sociale bescherming 

ook voorzien voor werknemers in de informele economie. Het vernieuwende 

element in dit programma is dat het middenveld er structureel bij betrokken 

wordt. 2 Belgische NGO’s, WSM en Oxfam België nemen hieraan deel en coör-

dineren de participatie van het middenveld in Senegal, Nepal en Cambodia.  
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Werkgroepen: concrete cases en 
ervaringen. 
GROEP 1: HOE MEER NATIONALE MIDDELEN 

MOBILISEREN?  

• Mevr. Femmy Thewissen, 11.11.11: De impact van een internationaal fiscaal 

beleid op ontwikkelingslanden 

• Mevr. Elly Rosita Silaban, Voorzitster van KSBSI - Indonesië: sociale 

bijdragen en belastinggeld voor sociale bescherming bij onvoorziene 

omstandigheden met betrekking tot gezondheid en werk 

• M. Mody Guiro, secretaris-generaal van de Confédération Nationale des 

Travailleurs du Sénégal (CNTS) en voorzitter van IVV Afrika

Mevr. Femmy Thewissen, 11.11.11   
 
De impact van een internationaal fiscaal beleid op ontwikkelingslanden

In haar interventie belichtte Mevr. Thewissen hoe bedrijven proberen belas-

tingen te ontlopen en hoe landen tegen elkaar opbieden om deze multina-

tionals aan te trekken. Landen worden fiscale concurrenten. Het dilemma 

waar landen mee kampen is dat de belastingen hoog genoeg moeten zijn 

om de openbare kas te spijzen terwijl ze toch aantrekkelijk genoeg moeten 

blijven om bedrijven aan te trekken. Wat belastingen betreft, is de neer-

waartse spiraal ingezet. 

Het resultaat ervan is dat belastingopbrengsten verminderen. De lage- en 

middeninkomenslanden voelen dit het hardst omdat ze meer afhangen van 

belastinggeld dan hoge-inkomenslanden. 

Of er een oplossing wordt gevonden voor deze problemen (belastingpara-

dijzen, fiscale rechtsgebieden, winstverschuivingen, neerwaartse spiraal) is 

een kwestie van politieke wil. 140 landen onderhandelden op OESO-niveau 

een deal om multinationale bedrijven minimaal te belasten.  De eerste 

pijler ervan voorziet een unitaire belastingheffing op de woekerwinsten van 

https://youtu.be/OjrnoMVwkc4
https://youtu.be/OjrnoMVwkc4
https://youtu.be/OjrnoMVwkc4
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de 100 grootste bedrijven. De tweede pijler is een globale minimumheffing 

van 15% en is zo gemaakt dat het landen de mogelijkheid biedt een aanvul-

lende heffing te doen om aan die 15% te geraken.    

Maar deze maatregelen zijn verre van perfect. Slecht een heel klein deel van 

de winst van de 100 grootste multinationals wereldwijd wordt op groepsni-

veau belast en de verdeling ervan over de landen is niet billijk. De formule 

werkt beter voor de landen waar de hoofdzetels van deze bedrijven zijn 

gevestigd, wat in het nadeel is van lage en middeninkomenslanden.  

Mevr. Elly Rosita Silaban, Voorzitster van de Confederation of All 
Indonesian Trade Unions (KSBSI), Indonesië

Indonesië: sociale bijdragen en belastinggeld voor sociale bescherming 

bij onvoorziene omstandigheden met betrekking tot gezondheid en werk

Mevr Silaban schetst de Indonesische context en maakt de balans op van 

het sociale beschermingssysteem. De cijfers van de laatste jaren wijzen 

op een indrukwekkende verbetering van de sociale beschermingsgraad in 

Indonesië: zowat 90% van de bevolking geniet gezondheidsbescherming en 

bijna 40% is beschermd tegen onvoorziene omstandigheden die werkge-

bonden zijn. De grootste uitdaging is echter de informele economie die 

meer dan 50 % van de Indonesische werknemers tewerkstelt en in platte-

landsgebieden loopt dat cijfer op tot 70%. Hen beschermen tegen werkge-

relateerde onvoorziene situaties, is uiterst moeilijk. Daarom werd voorzien 

in een gewijzigd mechanisme. Zij kunnen een sociale zekerheid verkrijgen 

tegen twee (ipv 4) soorten onvoorziene omstandigheden: arbeidsongeval-

len en overlijden.  

En toch zijn er ook in de formele economie uitdagingen. Vele werknemers 

zouden gedekt moeten zijn en denken ook dat ze het zijn. Werkgevers 

houden de sociale zekerheidsbijdrage inderdaad wel af van het loon maar 

storten ze niet door aan de nationale instelling voor sociale zekerheid. 

Indonesië moet het sociale beschermingssysteem verder verbeteren en 

uitbreiden zodat de hele bevolking kan genieten van een volwaardige en 
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geïntegreerde dekking. Dankzij onder andere met belastinggeld gefinan-

cierde subsidies en aangepaste bijdrageniveaus, is de dekkingsgraad voor 

bepaalde elementen in het huidige systeem hoog (gezondheid) maar dit 

moet nu ook mogelijk worden voor de andere segmenten van het systeem. 

M. Mody Guiro, Secretaris-generaal van de Confédération Nationale 

des Travailleurs du Sénégal (CNTS) en Voorzitter van IVV Afrika

Vandaag is een groot deel van de werknemers in de informele economie 

in Senegal niet gedekt en staan de sociale uitkeringen op een laag pitje. 

De sociale bescherming bestaat misschien wel, maar heel wat aspecten 

ontbreken. 

De regering moet er nu toe aangezet worden na te denken hoe het systeem 

van sociale bescherming kan verbeterd/ versterkt worden via strategieën 

waarmee de sociale bescherming wordt uitgebreid zodat ook werknemers 

in de informele economie gedekt worden. 

De financiering van SB verzekeren is een uitdaging maar is ook de sleutel 

tot een duurzame Senegalese sociale bescherming.  

Vakbonden en middenveldorganisaties hebben voorstellen voor een 

adequate financiering : enerzijds de uitbreiding van de dekking van de soci-

ale verzekeringen en anderzijds de herbestemming van bestaande publieke 

uitgaven, belastingen op veelgevraagde consumptiegoederen (rijst, inge-

voerde producten), op luxeartikelen, op geldtransferts en telecommuni-

catie (inkomende internationale oproepen), op producten die het milieu 

schaden, op tabak en op kansspelen. 
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GROEP 2: HOE GENDERGEVOELIGE SOCIALE 

BESCHERMING STIMULEREN? 

Inleiding door Mevr. Laura Alfers, WIEGO  

Belangrijkste uitdagingen en hoe sociale bescherming kan bijdragen tot 

een grotere gelijkheid tussen mannen en vrouwen

• Waarom is gender essentieel in sociale beschermingssystemen ? Studies 

hebben aangetoond dat in sommige sociale beschermingsprogramma’s 

de budgetten die werden voorzien voor het moederschap minder hoog 

waren. We merken ook dat als vrouwen toegang hebben tot sociale 

bescherming, de uitkeringen hoger zijn voor de hele maatschappij. 

• Wat betekent een « gender transformatieve » benadering ? In de prak-

tijk moet men :

• Beschikken over gegevens per geslacht, leeftijd en handicap, van 

tewerkstellingsregelingen, de gender gerelateerde kwetsbaarheid 

evalueren en zorgen voor gender gerelateerde opvolgings- en evalu-

atiesystemen.

• Juridische hervormingen ondersteunen om uitsluitingen omwille van 

gender te bestrijden en inclusie te bewerkstelligen. 

• Voor de sociale bescherming een gendergevoelige budgettering 

nastreven : men ziet bijvoorbeeld dat het percentage van het BNP 

dat naar vrouwen gaat over het algemeen lager ligt dan wat naar 

mannen gaat. 

• De economische inclusie en de emancipatie van de vrouwen verster-

ken.  

• De verantwoordelijkheden van de vrouwen op het vlak van zorg beter 

ondersteunen.

• Geweld tegen vrouwen en meisjes bestrijden : gegevens tonen aan 
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dat financiële transfers kunnen helpen om het aantal gevallen van 

gender gerelateerd geweld te verminderen. 

• Ervoor zorgen dat vrouwen een stem hebben, kunnen deelnemen, 

het voortouw kunnen nemen : vrouwen en hun organisaties moeten 

toegang hebben tot sociale dialoog en beleidsorganen. 

• De stem en het leiderschap van de vrouwen in organisaties die al 

toegang hebben tot sociale dialoog en beleid versterken (bijvoor-

beeld de vakbonden). 

Mevr. Colette Solomon van het Women on Farms Project (WFP) in 

Zuid-Afrika 

WFP werkt volgens een intersectionele benadering, rond gender gerela-

teerd geweld (GGG) tegen landarbeidsters. GGG hangt samen met zoveel 

andere systemische problemen : de vrouwen kennen hun rechten niet, de 

Staat past de wetten niet toe, enz. 

Er wordt op verschillende niveaus actie ondernomen : 

• Mobilisatie : Dankzij de organisatie doorbreken de vrouwen hun 

isolement, organiseren ze zich en delen hun ervaringen met GGG.  

• Capaciteitsopbouw : De meesten van deze landarbeidsters kennen 

hun rechten niet. Wij leren hen wat hun rechten zijn en hoe ze ze 

kunnen uitoefenen. 

• Actie: Deze vrouwen woonden bijvoorbeeld een zitting bij van het 

parlement over het nationaal minimuminkomen. 

• Voedselveiligheid : Het WFP (Wereldvoedselprogramma) helpt de 

vrouwen hun eigen groenten te telen. 

• Het WFP werkt nu ook met jongens en mannen. 
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Mevr. Myrtle Witbooi, secretaris-generaal van SADSAWU, Voorzitster 
van International Domestic WorkersFederation (IDWF)

Toen Zuid-Afrika in 1994 democratisch werd, had het huishoudelijk perso-

neel geen arbeidswetgeving, was het geïsoleerd en werkte het achter geslo-

ten deuren. Maar de dingen begonnen te veranderen toen huishoudelijk 

personeel besloot te vechten voor hun rechten, hun stem te verheffen en 

zich ervoor te organiseren. In 2001 zijn zij erin geslaagd werkloosheidssteun 

voor huishoudelijk personeel en enige sociale zekerheid of sociale voorzie-

ningen te verkrijgen.

In 2002 werd het Werkloosheidsverzekeringsfonds officieel uitgebreid tot 

huishoudelijk personeel. Er zijn echter problemen geweest met de toepas-

sing ervan. Tijdens de COVID-crisis bleek bijvoorbeeld dat huishoudelijk 

personeel geen bescherming genoot omdat zij de voor hen bestemde subsi-

die niet konden krijgen. SADSAWU moest strijden om te bekomen dat huis-

houdelijk personeel daadwerkelijk toegang had tot het werkloosheidsver-

zekeringsfonds. Voor SADSAWU zou huishoudelijk personeel bescherming 

moeten hebben tegen werkloosheid, moederschapsuitkeringen en uitke-

ringen bij ziekte, maar uiteindelijk worden huishoudelijk personeel gewoon 

genegeerd. Tijdens de covid hebben 250.000 huishoudelijk personeel hun 

baan verloren en slechts 70.000 hadden toegang tot het werkloosheids-

fonds. De vakbonden moesten naar de rechter stappen tegen de regering 

en de rechtbank verklaarde dat het ondemocratisch en ongrondwettelijk 

was dat huishoudelijk personeel werd uitgesloten van werkloosheidsrech-

ten.

Wat gender gerelateerd geweld betreft, is het van belang de bijzondere 

situatie van huishoudelijk personeel te erkennen. Ze werken geïsoleerd 

en achter gesloten deuren. Als hen op het werk iets overkomt, hoe zullen 

de mensen daarbuiten dat dan weten? SADSAWU dringt daarom aan op de 

oprichting van een hotline zodat huishoudelijk personeel problemen op de 

werkplek kan melden. 

IAO Conventie 189 roept op tot betere rechten voor huishoudelijk personeel 

en conventie 190 gaat over geweld en intimidatie. Voor SADSAWU moeten 
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deze twee conventies in Zuid-Afrika samen toegepast worden om de rech-

ten van werknemers te verbeteren.

Huishoudelijk werkers hebben toegang tot nieuwe technologieën en zijn in 

staat deze te gebruiken. Volgens SADSAWU is het daarom absoluut nood-

zakelijk dat alle informatie over hun rechten beschikbaar wordt gesteld via 

whatsapp, video en andere netwerken, zodat huishoudelijk personeel zich-

zelf kan informeren en hun vakbonden kan aanspreken zodat ze een beter 

leven kunnen leiden. 

Mevr. Rosalinda Ofrénéo, Asian roundtable on 
Social Protection, Filipijnen

Mevr. Ofreneo vertelt de geschiedenis van de wet betreffende  

« Expanded maternity leave (EML) »

25 jaar lang werd er strijd gevoerd voor deze wet en eindelijk is hij er. Alle 

vrouwen zijn nu gedekt, wat ook hun statuut is. De vrouwen uit de informele 

sector zijn gedekt als vrijwillige leden van het sociale zekerheidsstelsel als 

ze minstens 3 maanden bijdragen hebben betaald in de 12 maanden vóór 

de bevalling.

In de Filipijnen had je het laagste aantal gedekte moederschapsverlofda-
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gen (60 terwijl het er in Vietnam 180 zijn en 112 in Singapore). 

Verscheidene organisaties hebben de campagne gesteund : internationa-

le vakbonden, de coalitie van vrouwen van verschillende vakbonden, de 

verenigingen van werknemers uit de informele sector en de verenigingen 

van vrouwen en medestanders in VN-organisaties : WGO, Unicef, WFP. 

Wat volgt is de strategie die werd gebruikt voor deze campagne : 

1.  Voorbereidende werkgroepen voor vrouwen in de vakbonden 

2.  Betrokkenheid van mannen in de vakbonden 

3.  Coalitievorming en netwerking 

4.  Gebruik van de media zoals persconferenties enz. 

5. Actieve lobbying bij het parlement (congres) : de groepen gingen er 

naartoe om te lobbyen. 

Besluit:

Alleen kennis hebben van je rechten (weten dat die rechten bestaan), 

volstaat niet. Je moet er bewust van zijn en ze kunnen uitoefenen. 

 

GROEP 3: UNIVERSELE SOCIALE BESCHERMING, 

HOE BOEK JE VOORUITGANG IN EEN FRAGIELE 

CONTEXT?  

M. Amadou Kane, Solsoc

Theoretische uiteenzetting over sociale bescherming in een  

fragiele context 

Het concept « kwetsbare (fragiele) staat » wordt vandaag als volgt gede-

finieerd : « de combinatie van blootstelling aan risico’s en de staat, een 
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systeem of een gemeenschap die niet voldoende bij machte zijn deze risi-

co’s te beheersen, op te vangen of te beperken. Kwetsbaarheid kan scha-

delijke gevolgen hebben zoals geweld, instellingen die instorten, migraties, 

humanitaire crisissen of andere noodsituaties » (OESO, 2017). 

• Er zijn 5 criteria om kwetsbaarheid te meten. Deze 5 criteria houden 

verband met de economie, de veiligheid, de politiek, het sociale aspect 

en het leefmilieu. Volgens 

het aantal factoren en de 

ernst ervan worden contex-

ten die worden bestudeerd, 

gecatalogeerd als kwets-

baar of uiterst kwetsbaar. 

• 23% van de wereldbevol-

king leeft in een kwetsbare 

context, maar ook 43% (26 

miljoen mensen) van de mensen die risico lopen om in extreme armoe-

de te vervallen. Burundi wordt beschouwd als uiterst kwetsbaar. Het 

land heeft één van de laagste inkomens ter wereld, is gevoelig voor 

klimaatveranderingen, leeft sinds 2015 in een politiek gespannen situa-

tie en de bevolking is er arm. Burkina Faso is geklasseerd als kwetsbaar. 

Het land heeft een laag inkomen, kampt in het noorden met een veilig-

heidscrisis en politiek blijft het er zeer onstabiel. 

• In een kwetsbare context is de allereerste prioriteit vaak sociale bescher-

ming inzake gezondheidszorgen voor allen. In gevallen van een politie-

ke, economische of veiligheidscrisis, slagen de staten er maar moeilijk 

in een basisdienstverlening te verzekeren voor de hele bevolking en zijn 

de sociale beschermingsmechanismen versnipperd (openbare stelsels, 

ziekenfondsen,…).  De armoede is groot en de bijdragecapaciteit zwak. 

Dit leidt tot een lage sociale beschermingsgraad. 

M. Amadou Kane, Solsoc 
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Hoe proberen de plaatselijke middenveldorganisaties de sociale 

bescherming te verbeteren voor werknemers in de landbouw- en 

informele sector ?  

 ⦁ M. Dieudonné Kaboré, Voorzitter van FEMUSCO (federatie van 

ziekenfondsen), Burkina Faso

• Sinds 2015 wordt Burkina Faso geteisterd door terroristische aanval-

len wat zeer nefast is voor de werking van de openbare diensten. 

Het gevolg ervan is dat de bevolking vlucht, er voedselonzekerheid 

heerst, de gezondheidscentra en scholen gesloten en zelfs verwoest 

worden en de besturen uit de betrokken zones wegtrekken. Het zorg-

aanbod is aangetast net zoals de toegang tot de zorgcentra, sommi-

ge ziekenfondsen kunnen niet meer werken.  De voorkeur gaat naar 

bijstandsprogramma’s en de ziekteverzekering verliest leden.

•  Zowel de Staat als de ontwikkelingspartners en humanitaire orga-

nisaties zetten een veelvoud van acties op om de continuïteit van 

de sociale bescherming te verzekeren. De ziekenfondsen versterken 

hun capaciteit en hun professionalisme, verbeteren hun zorgpakket 

met producten die zorgen voor inkomsten, leningen en sociale acties, 

zoeken aansluiting met bijstandsprogramma’s en sociale vangnetten 

en pleiten voor de verplichte aansluiting bij een sociale mutualiteit 

en dat de bijdragen voor de sociale mutualiteit voor de behoeftige 

bevolking, voor hen zou betaald worden. 

• “Het is niet omdat er een veiligheidscrisis is, dat we het belang van 

mutualiteiten voor onze bevolking moeten vergeten. We moeten soli-

dariteit en spreiding van de risico’s in gedachten houden.” 

 ⦁ Mevr. Espérance Kaneza, uitvoerend secretaris van PAMUSAB 

(platform van ziekenfondsen), Burundi

• In Burundi verzekeren de mutualiteiten 28.061 gezinnen. Dit betekent 

dat 2% van de doelgroep gedekt is.  De mutualiteiten hebben weinig 

https://youtu.be/U8Pb44LkHPU
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budget en moeten opboksen tegen een staatssysteem. Potentieel zijn 

ze echter in staat zich te richten op het platteland en de informele 

sector.

• Het Platform van ziekenfondsen van Burundi pleit er bij de rege-

ring voor dat de sociale bescherming uitgebreid zou worden en het 

systeem rekening zou houden met alle spelers en hun doelgroepen.

• PAMUSAB heeft de regering voorgesteld een Universele Gezondheids-

dekking uit te werken die bestaande systemen op elkaar zou afstem-

men: de mutualiteit van het openbaar ambt voor staatsambtenaren, 

een mutualiteit van de formele privésector en de gemeenschapszie-

kenfondsen voor de informele en landbouwsector (met inbegrip van 

de meest kwetsbaren wiens bijdragen betaald zouden worden door 

de Staat). 

 ⦁ M. Célestin Nsavyimana, voorzitter van COSYBU (Verbond van 
vakverenigingen), Burundi : M. Célestin Nsavyimana, voorzitter 
van COSYBU (Verbond van vakverenigingen), Burundi

• Burundi heeft sinds mei 2020 een nieuw wetboek voor sociale 

bescherming waardoor de hele bevolking nu behoort tot het toepas-

singsveld ervan. Maar in de werkelijkheid is dat nog niet het geval 

want de werknemers uit de informele sector zijn amper gedekt. 

De Fédération Nationale des Travailleurs des Transports, du Soci-

al et de l’Informel, aangesloten bij COSYBU, begeleidt werknemers 

en werkneemsters uit de informele sector. Dergelijke vakbonden 

zijn belangrijk opdat het Nationaal Instituut voor Sociale Zekerheid 

deel zou nemen aan het nationaal beleid inzake sociale bescher-

ming. Het instituut heeft zich op aanbeveling van de sociale part-

ners en de regering, tot doel gesteld haar prestaties uit te breiden 

naar de werknemers van de informele economie voor de takken 

die ze beheert (nl. pensioenen en beroepsrisico’s). Sinds 2020 

hebben de vissers, de ambachtslui en sommige werknemers uit de 

palmoliesector en het transport zich aangesloten bij het Instituut.  

Doordat zij nu ook bijdragen betalen, zijn ze gedekt tegen ziekte of 

https://youtu.be/ZmwBJGwECFs
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arbeidsongevallen en bij hun pensioen. Bovendien beschikt het Insti-

tuut zo over meer middelen.  

Hoe ondersteunt ENABEL gezondheidssystemen in kwetsbare staten ?

Dr Paul Bossyns, arts en coördinator van de cel gezondheid, sociale 
bescherming en mensenrechten bij Enabel

• Wat de prioritaire landen voor de Samenwerking betreft, besliste België 

vooral te werken met kwetsbare staten. Dit betekent dat het meer tijd 

en geduld vraagt. 

• In de kwetsbare staten is er vooral een grote informele sector (gemid-

deld 80%). Enabel probeert particuliere gezondheidssystemen te onder-

steunen voor de informele sector (vóór of parallel met de formalisering) 

zonder te wachten tot de economie geformaliseerd is. Belangrijkste 

uitdagingen : als de bevolking omwille van de kost ervan geen toegang 

heeft tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg, is dat een enorme uitdaging 

voor alle landen ter wereld maar vooral voor de lage-inkomenslanden.  

De inzet blijft sociale bescherming voor iedereen (arm en rijk, formeel 

en informeel,…), billijke sociale bescherming en solidariteit tussen arm 

en rijk. In de visie van Enabel bekleedt het zorg- en dienstenaanbod 

een centrale plaats : één enkel systeem met een ziekteverzekering, een 

sociale verzekering en bewaking van de rechten van de patiënt. 

• Aanbevelingen: 

• Een duidelijk politiek engagement is onontbeerlijk. 

• De versnippering van de initiatieven moet bestreden worden (het 

geld wordt niet doeltreffend geïnvesteerd). 

• Er is een duidelijke langetermijnvisie nodig waarin een centrale rol is 

weggelegd voor de staten : de bijdragen moeten helemaal (behoefti-

gen) of gedeeltelijk worden gesubsidieerd door de staat.

• De deelname van de gemeenschap is belangrijk en de toegang tot 

https://youtu.be/zYWW9sEJR_E
https://youtu.be/so67b6hA1RE
https://youtu.be/zYWW9sEJR_E
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zorg moet overdraagbaar zijn (bv. bij verhuis naar andere regio). 

• Eigenlijk zou er een verplichte aansluiting moeten komen maar dat 

kunnen enkel de staten opleggen. 

• De professionalisering van de teams ter plaatse is fundamenteel. 

Panel 4: Hoe versterk je de 
samenwerking voor SB? Nieuwe 
programma’s en voorstellen 

België en het IAO Flagship Program for the social Protection  
floors / Mevr.  Laetitia Verhulst, Attaché voor sociale bescherming 
en de IAO, DGD

Initiatief Team Europa voor sociale bescherming in Afrika (stand 
van zaken) / Mevr. Alannah Leonard, Project Officer Strengthening 
Social Protection, Enabel 

Portfolio Decent Work & Social Protection in Centraal Afrika / 
Mevr. Charlotte Vanstallen, Project Officer Inclusive Growth and 
Reduction of Inequalities, Enabel

Recente programma’s en voorstellen die specifiek gericht zijn op soci-

ale bescherming, worden voorgesteld. Voor de gouvernementele Belgi-

sche ontwikkelingssamenwerking is het zich specifiek richten op sociale 

bescherming een relatief nieuwe prioriteit.   

Sinds 2020, financiert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking het « ILO 

Flagship Program for the social Protection floors ». Er volgen twee interven-

ties : de eerste gaat over Burkina Faso en Senegal, de tweede over de DRC, 

Rwanda en Burundi. Het doel dat wordt nagestreefd is nationale sociale 

beschermingsstelsels voor de hele bevolking gedurende de gehele levens-

cyclus die tot stand komen via een inclusieve sociale dialoog. De voordelen 

https://youtu.be/UiJsJ2qzzco
https://youtu.be/jr9R3ScIpyc
https://youtu.be/UiJsJ2qzzco
https://youtu.be/jr9R3ScIpyc
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van dit financiële instrument zijn vooral dat het voldoet aan één van de 

prioritaire thema’s van de Belgische ontwikkelingssamenwerking en dat het 

een expliciete en exclusieve focus krijgt binnen het bredere thema van « 

Waardig werk ». 

Sinds 2021 financiert de Belgi-

sche ontwikkelingssamenwer-

king ook de “Portfolio Decent 

Work & Social Protection in 

Central Africa” die zich richt op 

de DRC, Rwanda en Oeganda. 

Er is ook een regionale compo-

nent. Voor de periode 2022-

2027 gaat het om een budget 

van 50M€. Dit programma richt 

zich specifiek op vrouwen en 

jongeren (16-30 jaar) en de 

informele sector en stemt 

overeen met de 4 pijlers van 

waardig werk. Het doel ervan 

is de kansen op waardig werk 

voor vrouwen en jongeren 

te verbeteren en ze dankzij 

het arbeidsrecht, de sociale 

bescherming en een inclusieve sociale dialoog beter te beschermen.

Het “Team Europe Initiative” rond sociale bescherming is een proces 

dat nog wordt besproken en waar verschillende Lidstaten van de 

EU bij betrokken zijn. Het ITE is echter nog niet goedgekeurd door 

de Europese Commissie. De voordelen van dit regionale ITE werden 

voorgesteld. Het doel ervan is samen de sociale beschermingsstel-

stels in Sub-Sahara-Afrika via het regionale niveau te versterken.  

Mevr.  Laetitia Verhulst, Attaché 
voor sociale bescherming en de 
IAO, DGD
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Slot  
WAT NEMEN WE MEE VAN DE CONFERENTIE? – PROFESSOR 

ELISABETH PAUL, SCHOOL OF PUBLIC HEALTH - ULB

HUIDIGE CONTEXT: 

• De situaties zijn overal anders 

• Covid-19, oorlog, voedsel- en klimaatcrisis, het onzekere herstel,… meer 

dan ooit zijn er sterke en duurzame universele sociale beschermings-

systemen nodig want dat zorgt voor betere veerkracht

• Landen staan op een tweesprong betreffende hun sociale bescher-

mingsstelsel; kritieke politieke opening om strategisch snel te investe-

ren in universele sociale beschermingssystemen en de IAO-normen te 

implementeren.

 

CONCEPTEN & STRATEGIEËN:

• Waarden inherent aan Universele Sociale Bescherming (USB): billijk-

heid, solidariteit, sociale gerechtigheid, non-discrimatie,… Alle Belgi-

sche stakeholders zijn het daarover eens. 

• USB is niet alleen maar een recht, het is een investering in de maat-

schappij met positieve macro-economische effecten, het vermindert 

armoede, vormt menselijk kapitaal, ondersteunt de ontwikkeling. 

• SB = een globaal publiek goed en een sociaal contract

• Technische partners: opgelet dat modellen niet gewoon worden overge-

nomen/gekopieerd,  wat ook de context is, zorg voor nationale verant-

woordelijkheid en duurzaamheid.

• Tijdelijke maatregelen zijn niet adequaat, nood aan ontwikkeling van 

volwaardige systemen & ontwikkeling van capaciteit ter plaatse.

PROCESSEN:

https://youtu.be/b8x1XDuYEdg
https://youtu.be/b8x1XDuYEdg
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• USB vereist een inclusieve beleidsdialoog en samenwerking tussen alle 

stakeholders, zowel op globaal als op nationaal niveau. 

• Alle belangrijke stakeholders zijn het erover eens dat er een SB moet 

komen, zelfs diegenen die historisch niet die idee genegen waren.  

• Transnationale samenwerking is onontbeerlijk: internationale 

belastinginning, stop  de ‘race to the bottom’

• Oprichting van een globaal fonds/ globale financieringsfaciliteit/ 

global accelerator for jobs and social protection. Dit alles is in 

bespreking – de vorm ervan is nog onduidelijk, het is complex. 

• Op binnenlands vlak: Staten moeten een leidersrol opnemen.

OP TECHNISCH VLAK:

• Context is belangrijk

• SB-systemen zijn nogal versnipperd, levenscyclusbenadering, holisti-

sche benadering

• Grootste uitdagingen: de informele sector integreren; gendergelijkheid

• Er moet gewerkt worden aan een duurzame en billijke financiering van 

SB

• Officiële ontwikkelingshulp is belangrijk maar de inzet van nationa-

le middelen is belangrijker: concrete mogelijkheden om ruimte te 

creëren in de begroting 

• Samenvoegen en integreren van mechanismen die op bijdragen 

gebaseerd zijn in universele plannen

• Beleidscoherentie en multisectoraliteit; er dient ook geïnvesteerd te 

worden langs de aanbodzijde (bv. gezondheidsdiensten). 

• Gegevens moeten opgesplitst worden (gender,…)

• Onder stakeholders is er nog steeds geen consensus over: op extreme 

armoede gerichte programma’s of universele/op rechten gebaseerde 
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programma’s. Er moet rekening gehouden worden met de context / de 

geschiedenis.

• Opgelet met hiaten in de beleidsimplementatie

• Zet beleid om in wettelijke kaders

• Ontwikkel capaciteiten ter plaatse

• Eén universeel beleid volstaat niet, er moet proactief aandacht gaan 

naar de meest kwetsbaren (waartoe vrouwen behoren)

BESLUIT:

• Momentum voor politiek engagement, USB is een prioriteit

• Multisectoriële dialoog met verscheidene stakeholder op nationaal 

niveau, beperk de versnippering, pas de opzet van SB aan de plaatselij-

ke context aan, holistische benadering, capaciteitsontwikkeling

•  Samenwerking: nationale verantwoordelijkheid, technische ondersteu-

ning, langetermijnverbintenis

• Financiële ondersteuning??

Slotverklaringen door:

• Mrs  Jutta Urpilainen, EU Commissioner for International Partnerships

• Catherine Gigante, Head of Unit Social Development, DGD Nous devons 

aller au-delà de nos habitudes de lutte contre la pauvreté dans les pays 

partenaires. Nous devons nous concentrer sur la qualité des mesures 

de protection sociale que nous mettons en œuvre avec les partenaires 

locaux. 

https://youtu.be/8GHcE_zahR8
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