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CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP  CỦA VƯƠNG QUỐC BỈ 

Diệp Thành Nguyên1 

ABSTRACT 

Social insurance is one of the most brilliant creations of a century of democratic politics. It arises 

from the understanding that competitive market economies do not distribute their fruits equitably. 

Social insurance was a wise admission on the part of supporters of competitive economies that 

citizens would take the risk such economies require only if they were provided with a degree of 

security, especially against unemployment, the sudden death of a spouse, sickness, employment 

accidents, occupational diseases  and old age. 

For unemployment benefits, Vietnam will have it in the near future. Therefore, studying 

regulations of unemployment benefits of Belgium - one of the most generous systems in the world 

according to the World Labour Report 2000 - is to look for good regulations in order to apply for 

our country. I suppose this is very necessary at present.  

Keywords: Competitive market economies, social insurance, unemployment benefits 

Title: Regulations of unemployment benefits of Belgium 

TÓM TẮT 

Sự hình thành nên hệ thống bảo hiểm xã hội là một trong những thành tựu nổi bậc của xã hội dân 

chủ. Hệ thống này ra đời với nhận thức rằng nền kinh tế thị trường cạnh tranh không phân phát 

thành quả của nó một cách công bằng cho tất cả mọi người. Hệ thống bảo hiểm xã hội rất hay khi 

huy động được sự đóng góp của nền kinh tế thị trường cạnh tranh để góp phần đảm bảo về kinh tế 

cho người lao động khi họ gặp các rủi ro như thất nghiệp, tử tuất, bệnh tật, tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp, hoặc khi về già. 

Nước ta đang trong quá trình xây dựng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, do đó việc nghiên cứu chế 

độ bảo hiểm thất nghiệp của nước Bỉ - một trong những hệ thống bảo hiểm xã hội rộng rãi nhất 

trong thể giới theo Báo cáo Lao động thể giới năm 2000 - để học hỏi những quy định hay có thể 

áp dụng được vào hoàn cảnh của nước ta là vấn đề mang tính cấp thiết hiện nay.   

Từ khóa: Kinh tế thị trường cạnh tranh, bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp 

1 MỞ ĐẦU 

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ luật lao động nước ta được Quốc hội thông qua 

ngày 02/4/2002 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2003. Theo Luật này thì kể từ ngày 

01/01/2003 Bảo hiểm xã hội nước ta có thêm chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Tuy nhiên, 

cho đến hiện nay (tháng 3/2005) Luật bảo hiểm xã hội vẫn còn trong quá trình soạn thảo, 

vì thế chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở nước ta vẫn chưa được hình thành trên thực tế.  

Nhằm giúp đọc giả hiểu rõ hơn về chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở các nước công nghiệp 

phát triển, trong giới hạn của phạm vi bài viết này, người viết sẽ trình bày về chế độ bảo 

hiểm thất nghiệp của Vương quốc Bỉ - một trong những nước có hệ thống bảo hiểm thất 

nghiệp rộng rãi nhất thế giới hiện nay (theo the World Labour Report 2000, những nước 

có hệ thống bảo hiểm thất nghiệp rộng rãi nhất trên thế giới là Áo, Bỉ, Đan Mạch, Phần 

Lan, Pháp, Đức, Iceland, Luxembourg, Hà Lan, Na Uy, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy 

Điển và Thụy Sĩ). 

                                                 
1 Khoa Luật  



Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2005:3 104-109                                                                        Trường Đại học Cần Thơ 

 104 

2 KHÁI NIỆM VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 

Thuật ngữ “Bảo hiểm xã hội” lần đầu tiên chính thức được sử dụng làm tiêu đề cho một 

văn bản pháp luật vào năm 1935 (Luật Bảo hiểm xã hội năm 1935 của Hợp chủng quốc 

Hoa Kỳ - the Social Security Act of 1935). Thuật ngữ này xuất hiện trở lại trong một đạo 

luật được thông qua tại New Zealand năm 1938. Năm 1941, trong thời gian chiến tranh 

thế giới thứ hai, thuật ngữ này được dùng trong Hiến chương Đại Tây Dương (the 

Atlantic Charter of 1941).  

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO - International Labour Organization) nhanh chóng chấp 

nhận thuật ngữ “bảo hiểm xã hội”, đây là mốc quan trọng ghi nhận giá trị của thuật ngữ 

này, một thuật ngữ diễn đạt đơn giản nhưng phản ánh được nguyện vọng sâu sắc nhất của 

nhân dân lao động trên toàn thế giới. 

Thuật ngữ “bảo hiểm xã hội” được hiểu không giống nhau giữa các nước về mức độ 

phạm vi rộng hẹp của nó. Tuy nhiên, về cơ bản thì thuật ngữ này được hiểu với nghĩa là 

sự bảo đảm an toàn của xã hội dành cho thành viên của nó thông qua các quy trình của hệ 

thống công cộng, nhằm giải toả những lo âu về kinh tế và xã hội cho thành viên. Nói cách 

khác, nó góp phần giúp các thành viên trong xã hội và gia đình khắc phục sự suy giảm 

hoặc mất nguồn thu nhập thực tế do thất nghiệp, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, hưu trí, và tử tuất; đồng thời cung cấp về dịch vụ y tế, trợ cấp gia đình có con nhỏ.  

Về khái niệm “trợ cấp thất nghiệp” (trợ cấp thất nghiệp - một trong các chế độ trợ cấp của 

bảo hiểm xã hội), theo Toà án tư pháp Châu Âu trợ cấp thất nghiệp là khoản trợ cấp bù 

đắp cho tiền lương bị mất do thất nghiệp. Mục đích của việc trợ cấp này là cung cấp một 

khoản thu nhập cho người lao động sống trong thời gian tìm việc làm mới, cũng như 

trong thời gian học nghề mới.  

3 ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VÀ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP Ở BỈ 

3.1 Đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

Về nguyên tắc chung, loại hình Bảo hiểm xã hội bắt buộc áp dụng đối với cả 3 đối tượng 

là:1) Người lao động làm công ăn lương theo hình thức hợp đồng lao đồng, 2) Người lao 

động hành nghề tự do, và 3) công chức Nhà nước. 

Tuy nhiên, riêng chế độ bảo hiểm thất nghiệp chỉ áp dụng đối với đối tượng thứ nhất là 

người lao động làm công ăn lương theo hình thức hợp đồng lao đồng.  

Việc không áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp đối với công chức Nhà nước được giải 

thích rằng công chức Nhà nước được bổ nhiệm làm việc cho đến tuổi về hưu, do đó họ 

không thể bị thất nghiệp. Còn người lao động hành nghề tự do nếu bị thất nghiệp mà 

trước đó họ đã có thời gian làm việc theo hình thức hợp đồng lao động, thì họ có thể được 

hưởng trợ cấp thất nghiệp theo những quy định riêng. 

Ngoài ra, chế độ bảo hiểm thất nghiệp cũng không áp dụng đối với người lao động giúp 

việc nhà mà thời gian làm việc không quá 4 giờ/ngày cho một gia đình, hoặc không quá 

24 giờ/tuần cho một hoặc nhiều gia đình và không cư trú tại nhà người chủ.   

3.2 Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp 

Mức đóng bảo hiểm thất ngiệp hàng tháng đối với mỗi người lao động thuộc diện áp dụng 

chế độ bảo hiểm này cụ thể như sau: 

(i) Người lao động đóng 0,87 % tổng tiền lương hàng tháng của mình; 

(ii) Người sử dụng lao động đóng 1,46 % tổng tiền lương hàng tháng của người 

lao động. 
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4 ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP Ở BỈ 

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện 

được nêu dưới đây. 

4.1 Về thời gian đã tham gia lao động của người lao động 

Đối với điều kiện này, người lao động phải đáp ứng được yêu cầu về số ngày làm việc 

nhất định trong một khoản thời gian nhất định. Số ngày làm việc theo điều kiện này là số 

ngày đã làm việc trong một khoản thời gian cụ thể ngay trước khi người lao động bị thất nghiệp. 

Tuỳ thuộc vào độ tuổi khác nhau mà yêu cầu về thời gian đã tham gia quan hệ lao động 

của người lao động cũng khác nhau, cụ thể như sau: 

Tuổi 
Tổng số ngày đã tham gia lao động/ Tổng thời gian 

trước khi bị thất nghiệp   

Dưới 36  312 ngày/18 tháng 

Từ 36 đến dưới 50 468 ngày/27 tháng 

Từ 50 trở lên 624 ngày/36 tháng 

Như vậy, theo quy định này người lao động dưới 36 tuổi bị thất nghiệp chỉ được trợ cấp 

thất nghiệp nếu người lao động đó đã tham gia lao động ít nhất là 312 ngày trong giai 

đoạn 18 tháng ngay trước khi người lao động yêu cầu trợ cấp thất nghiệp. Tương tự như 

vậy, người lao động từ 36 tuổi đến dưới 50 tuổi bị thất nghiệp chỉ được trợ cấp thất 

nghiệp nếu người lao động đó đã tham gia lao động ít nhất là 468 ngày trong giai đoạn 27 

tháng ngay trước khi người lao động yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, và người lao động từ 50 

tuổi trở lên bị thất nghiệp chỉ được trợ cấp thất nghiệp nếu người lao động đó đã tham gia 

lao động ít nhất là 624 ngày trong giai đoạn 36 tháng ngay trước khi người lao động yêu 

cầu trợ cấp thất nghiệp. 

4.2 Người lao động không còn bất kỳ một nguồn thu nhập nào từ người sử dụng 

       lao động cũ hoặc từ Nhà nước 

Ở đây nên hiểu là người lao động hiện tại không còn nhận bất kỳ một khoản tiền lương 

hay trợ cấp nào từ người sử dụng lao động hoặc từ Nhà nước. Nếu người lao động hiện tại 

vẫn còn đang trong thời gian nhận tiền bồi thường, hay tiền thù lao từ người chủ cũ thì 

người lao động chưa được trợ cấp thất nghiệp. 

4.3 Việc dẫn đến tình trạng bị thất nghiệp không phải do ý muốn chủ quan của 

người lao động 

Điều này có nghĩa là người lao động không tự ý xin nghỉ việc, hoặc không cố ý vi phạm 

nội quy lao động hay vi phạm pháp luật để bị mất việc. 

4.4 Người lao động đang ở trong tình trạng hoàn toàn bị thất nghiệp 

Ở đây nên hiểu là người lao động hiện tại không làm việc bán thời gian, không làm thuê 

cho người khác, và cũng không đang trong thời gian hành nghề tự do.        

4.5 Người lao động có đủ sức khỏe để làm việc 

Người lao động không bị bệnh hoạn hay tàn tật. Bởi vì nếu người lao động bị bệnh hay bị 

tàn tật, thì người lao động đã được hưởng chế độ trợ cấp dành cho người tàn tật hoặc 

người bị bệnh, và trong trường hợp đó người lao động sẽ không được nhận trợ cấp thất nghiệp. 

Nói tóm lại, hiện tại người lao động có sức khỏe tốt để làm việc.     



Tạp chí Nghiên cứu Khoa học 2005:3 104-109                                                                        Trường Đại học Cần Thơ 

 106 

4.6 Người lao động đã và đang trong quá trình tìm việc làm mới 

Điều kiện chứng minh người lao động đã và đang trong quá trình tìm việc làm mới là sự 

kiện người lao động đã đến một trong các trung tâm giới thiệu việc làm để đăng ký tìm 

việc hay chưa. Theo quy định của pháp luật nước Bỉ, người lao động phải đến đăng ký 

tìm việc tại một trong các trung tâm giới thiệu việc làm là the VDAB (ở vùng Flemish), 

the FOREM (ở vùng Walloon) hoặc the BGDA-ORBEM (ở vùng Brussels) - (chú thích: ở 

Vương quốc Bỉ gồm có 3 vùng là vùng Flemish, vùng Walloon, và vùng thủ đô Brussels).  

Hơn nữa, người lao động sẽ phải đồng ý nhận bất kỳ công việc nào mà trung tâm giới 

thiệu, nếu công việc đó phù hợp với khả năng của người lao động. 

4.7 Người lao động phải đến trình diện tại Phòng quản lý thất nghiệp thành phố 

Người lao động phải đến trình diện tại Phòng quản lý thất nghiệp thành phố nơi người lao 

động cư ngụ mỗi tháng 2 lần, vào ngày mùng 3 và ngày 26 hàng tháng.  Riêng đối với 

những người từ 50 tuổi trở lên thì chỉ đến trình diện tại Phòng quản lý thất nghiệp thành 

phố mỗi tháng 1 lần, hoặc có thể được miễn đến trình diện. 

4.8 Người lao động hiện đang sống tại Bỉ 

Nếu người lao động chuyển đến sống ở một nước nào khác, thì người lao động đó không 

được hưởng trợ cấp thất nghiệp nữa. 

4.9 Người lao động chưa đến tuổi về hưu 

Bởi vì nếu người lao động đã đến tuổi hưu trí thì họ sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí (lương 

hưu), hoặc được hưởng trợ cấp dành cho người già, và như vậy, họ sẽ không được trợ cấp 

thất nghiệp - (chú thích: ở Bỉ, bất kỳ người lao động nào khi đến tuổi hưu nếu không đủ 

điều kiện để được hưởng trợ cấp hưu trí, thì được hưởng trợ cấp tuổi già). 

5 MỨC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 

Mức trợ cấp phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, độ dài thời gian bị thất nghiệp, và tiền 

lương trung bình hàng ngày kiếm được trước khi bị thất nghiệp. 

Giới hạn tối đa số tiền lương trung bình hàng ngày kiếm được là 2.235 BEF (hai ngàn hai 

trăm ba mươi lăm BEF - BEF là đơn vị tiền tệ của Bỉ tính đến năm 2001). 

Hoàn cảnh gia đình được chia ra làm 3 loại đối tượng: 

(i) Người lao động có người phụ thuộc. Nghĩa là người lao động có người phụ 

thuộc họ về mặt tài chính, người phụ thuộc này có thể là con cái, hay là người 

thân khác của họ. Việc người lao động bị mất việc làm dẫn đến mất nguồn thu 

nhập duy nhất của gia đình.  

(ii) Người lao động độc thân. Trường hợp này người lao động cũng mất nguồn thu 

nhập duy nhất của gia đình, nhưng họ không có người phụ thuộc họ về mặt tài 

chính. 

(iii)Người lao động có vợ (hoặc chồng) sống chung với nhau. Trong trường hợp 

này, người lao động bị mất nguồn thu nhập của mình, nhưng vợ (hoặc chồng) 

của họ còn nguồn thu nhập.  

Biểu đồ dưới đây sẽ chỉ rõ các mức trợ cấp cụ thể (tính trên cơ sở số tiền lương trung 

bình hàng ngày kiếm được trước khi bị thất nghiệp) dành cho từng loại đối tượng có hoàn 

cảnh gia đình khác nhau và trong các giai đoạn thất nghiệp khác nhau.  
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Hoàn cảnh gia đình 
Thất nghiệp 

giai đoạn 1(*) 

Thất nghiệp  

giai đoạn 2 (**) 

Thất nghiệp giai đoạn 

3 (***) 

Người lao động có người phụ 

thuộc 

60 % 60 % (không có giai đoạn 3) 

Người lao động độc thân 60 % 42 % (không có giai đoạn 3) 

Người lao động có vợ (hoặc 

chồng) sống chung với nhau 

55 % 35 % trợ cấp cố định 

(*) Thất nghiệp giai đoạn 1: bắt đầu từ khi bị thất nghiệp cho đến hết năm thất nghiệp thứ nhất. 

(**) Thất nghiệp giai đoạn 2: bắt đầu sau khi kết thúc giai đoạn 1. Nói cách khác, giai đoạn 2 bắt đầu sau khi năm thất nghiệp thứ 

nhất trôi qua và bắt đầu năm thứ hai của thất nghiệp.. 

Lưu ý: giai đoạn 2 không kết thúc đối với đối tượng thất nghiệp là người lao động có người phụ thuộc và người lao động độc thân. 

Do đó, đối với hai đối tượng này thì giai đoạn 2 sẽ kéo dài mãi mà không có giai đoạn thứ 3 (xem biểu đồ trên). 

(***) Thất nghiệp giai đoạn 3: giai đoạn này chỉ áp dụng đối với người lao động có vợ (hoặc chồng) sống chung với nhau.  

Đối với đối tượng này, giai đoạn 2 sẽ kéo dài 3 tháng cộng thêm 3 tháng cho mỗi năm đã 

tham gia lao độngc. Sau giai đoạn này, người lao động thất nghiệp sẽ được chuyển sang 

giai đoạn thất nghiệp thứ 3. Ở giai đoạn 3, người lao động thất nghiệp được trợ cấp với 

mức tiền cố định là 502 BEF mỗi ngày.     

6 CÁC TRƯỜNG HỢP KHÔNG ĐƯỢC TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 

Theo pháp luật của Vương quốc Bỉ, người lao động thất nghiệp nhưng rơi vào một trong 

ba trường hợp dưới đây sẽ không được trợ cấp thất nghiệp. 

6.1 Thứ nhất, người lao động cố ý làm cho mình rơi vào tình trạng bị thất nghiệp 

Các trường hợp sau đây bị coi là tự cố ý làm cho mình rơi vào tình trạng thất nghiệp: 

 Không tham gia lao động mà không có lý do chính đáng; 

 Bị sa thải do có hành vi vi phạm pháp luật; 

 Không đăng ký tìm việc tại các trung tâm giới thiệu việc làm; 

 Không tham gia phỏng vấn trong buổi phỏng vấn tuyển lao động, hoặc từ chối nhận 

việc làm theo sự giới thiệu của trung tâm giới thiệu việc làm mà công việc đó phù hợp 

với khả năng của người lao động. 

6.2 Thứ hai, thất nghiệp thường xuyên 

Người lao động thất nghiệp dưới 50 tuổi mà thuộc đối tượng có vợ (hoặc chồng) sống 

chung với nhau (đối tượng thứ 3 theo biểu đồ trên) có thể bị cắt trợ cấp thất nghiệp, nếu 

người lao động vượt quá độ dài thời gian thất nghiệp cho phép. Độ dài thời gian thất 

nghiệp cho phép cụ thể ở mỗi địa phương sẽ do Phòng quản lý thất nghiệp địa phương 

quy định trên cơ sở xem xét giới tính, độ tuổi và tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương. 

6.3 Thứ ba, sử dụng giấy tờ, hồ sơ giả, hoặc dữ liệu khai báo không chính xác  

Nếu người lao động sử dụng giấy tờ, hồ sơ giả, hoặc dữ liệu khai báo để hưởng trợ cấp 

thất nghiệp không chính xác thì có thể bị thu hồi trợ cấp và không cho hưởng trợ cấp 

trong một thời gian nhất định. 

7 KẾT LUẬN 

Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Bỉ qua thực tiễn áp dụng đã chứng tỏ sự phù hợp và cơ 

bản đã giúp người lao động ổn định đời sống trong thời gian nghỉ việc không có thu nhập 

và tìm kiếm việc làm mới. Với quy định về chế độ bảo hiểm thất nghiệp hợp lý đã giúp Bỉ 

ổn định về xã hội, giúp người lao động bị thất nghiệp vượt qua được những giai đoạn khó 

khăn về tài chính. 
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Sự hình thành và phát triển của chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở Bỉ gắn liền với sự phát 

triển của ngành luật lao động, luật bảo hiểm xã hội và sự phát triển của đất nước qua từng 

giai đoạn.  

Việc xây dựng pháp luật về bảo hiểm xã hội nói chung và chế độ bảo hiểm thất nghiệp 

nói riêng phải phù hợp với quy luật phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng được các yêu 

cầu của xã hội; đồng thời nó phải được tiến hành trên cơ sở phân tích và cân nhắc các 

điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội, các quyền và lợi ích của cá nhân trong xã hội và các 

yếu tố khác của đời sống xã hội. Vì vậy, chế độ bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hình thành 

trong tương lai gần ở nước ta nên tiếp thu những mặt tốt đẹp của những quy định về trợ 

cấp thất nghiệp của các nước trong đó có chế độ bảo hiểm thất nghiệp của Bỉ, đồng thời 

vận dụng, phát triển thêm cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.   
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