
647

DE STAAT VAN DE 
VERZORGINGSSTAAT IN DE EU ANNO 
1992 EN TWINTIG JAAR LATER: 
REIKWIJDTE VAN DE CONFERENTIE

DOOR JOZEF PACOLET
HIVA, Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving, KU Leuven

“Ecclesia de dunes est quasi mons argenteus indeficiens si tamen a sapientibus 
gubernetur”.
“De Abdij Ter Duinen is een berg van zilver die nooit zal vergaan, zolang zij 
maar goed wordt beheerd”.
Abt Nicolas van Belle in de 13e eeuw, de hoogdagen van de Abdij Ter 
Duinen in Koksijde, Vlaanderen.

“Wij Atheners nemen zelf onze beleidsbeslissingen of onderwerpen ze aan 
grondige discussies: we vinden immers niet dat woorden en daden onver-
enigbaar zijn; het ergste is wanneer men zich op de actie stort vooraleer de 
gevolgen grondig werden besproken”.
“Onze grondwet... wordt democratie genoemd omdat de macht niet in han-
den is van een minderheid, maar van het grootste aantal”.
Thucydides (460-400 v.C.) – Lijkrede van Pericles, waarnaar door het 
Athenian Policy Forum APF wordt verwezen.

Sinds 1995 organiseert het HIVA om de vijf jaar een conferentie over hoe de ver-
zorgingsstaat in de EU-lidstaten sinds 1992, de start van het versterkte pad van 
Europese integratie, geëvolueerd is. In een tweedaagse conferentie met onderzoekers 
van de lidstaten, sociale bewegingen en politici, wordt een Europees vergelijkend 
beeld geschetst van de manier waarop het Europees integratieproces en de econo-
mische ontwikkeling de ontwikkeling van de verzorgingsstaat beïnvloeden. Tien 
jaar geleden, tien jaar na de eerste conferentie, werd een selectie van de bijdragen 
van destijds, met 15 ‘oude’ en 10 ‘nieuwe’ lidstaten, gepubliceerd in het Belgisch 
Tijdschrift voor Sociale Zekerheid/Revue belge de sécurité sociale. Het huidige nummer 
van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid bevat de officiële toespraken, het 
Europees vergelijkend overzicht en de nationale bijdragen voor de verzorgingsstaat 
in de Lage Landen van de conferentie op 19-20 oktober 2015. Een verslagboek van 
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de conferentie van 2015 met ook alle andere nationale bijdragen, zal in het Engels 
worden gepubliceerd1.

 DE GESCHIEDENIS VAN DE CONFERENTIE: EEN UPDATE

In 1992 organiseerde het HIVA – Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenle-
ving, op basis van onderzoek dat was uitgevoerd voor de Europese Commissie, een 
conferentie voor het Europees Centrum voor Werknemersvraagstukken (Europäi-
sches Zentrum für Arbeitnehmerfragen, EZA) over de Economische en monetaire 
unie (EMU) en sociale bescherming. Een reeks vooraanstaande deskundigen op het 
gebied van economie en sociale bescherming was daar bijeen.

1992 was het jaar waarin het Verdrag van Maastricht werd ondertekend. Dat jaar 
was een kantelpunt in het Europese integratieproces, daar er stappen moesten wor-
den gezet met het oog op de voltooiing van de interne markt. Inspanningen om 
deze doelstelling te behalen, leidden echter tot toenemende bezorgdheid over de 
totstandbrenging van een ‘sociaal Europa’, dat in verscheidene opzichten aan een 
trager tempo ontwikkelde. In het kader hiervan legden de implementatie van de 
EMU en het bereiken van de convergentie nieuwe beperkingen op aan de nationale 
stelsels van sociale bescherming.

Na dit mijlpaaljaar vroeg EZA aan de Onderzoeksgroep Verzorgingsstaat van het 
HIVA om een netwerk van onderzoeksinstituten samen te brengen om te bestude-
ren in welke mate een ‘Sociaal Europa’ er ‒ al dan niet ‒ in slaagde zich te realiseren. 
Er werd een Europees onderzoeksproject rond dit onderwerp, ‘De Staat van de Ver-
zorgingsstaat anno 1992’, gelanceerd.

(1) Dit Europese comparatieve project en de publicatie van de resultaten zijn enkel mogelijk geweest door de 
financiële steun van de Europese Commissie toegekend vanuit het Europees Centrum voor Werknemersvraagstuk-
ken EZA. Wij danken deze instanties voor de hernieuwde steun aan dit project. Wij danken vooreerst Herman 
Van Rompuy, voormalig voorzitter van de Europese Raad; Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volks-
gezondheid en Gezin en Patrick Develtere, Voorzitter van Beweging.net en van het HIVA voor hun inleidingen 
op het colloquium, die zijn opgenomen in dit nummer. Verder konden wij rekenen op de collega’s experten uit 
niet minder dan 25 lidstaten van de EU voor hun bijdrage aan het colloquium en daarmee ook aan de Europees 
vergelijkende studie: J. Pacolet en F. De Wispelaere (België), J. Lehto (Finland), E.B. Hansen (Denemarken), L. 
Delsen (Nederland), F. Clément (Luxemburg), K. Stewart en H. Glennerster (Verenigd Koninkrijk), E. O’Shea 
(Ierland), R. Eisen (Duitsland), J. Wöss (Oostenrijk), F. Maino, I. Madama en F. Razetti (Italië), G. Rodriguez 
Cabrero (Spanje), Y. Yfantopoulos (Griekenland), J. Edling (Zweden), A. Kumar (Slovenië), C. Koutsampelas 
(Cyprus), F. Rajevska (Letland), V. Karpuskiene (Litouwen), J. Kõre (Estland), M. Radvansky (Slovakije), W. 
Strielkowski (Tsjechië), D. Kawiorska (Polen), G. Juhász (Hongarije), C. Ghinararu (Roemenië), T. Chavdarova 
(Bulgarije) en I. Cvecic (Kroatië). Verder moeten wij de FOD Sociale Zekerheid en het Belgisch Tijdschrift voor 
Sociale Zekerheid danken voor de vertaling en publicatie van deze selectie van bijdragen, en meer in het bijzonder 
Koen Vleminckx en Roland Van Laere, die hiervoor zorg droegen. Ten slotte moeten wij Frederic De Wispelaere, 
Inge Vanderwaeren en Ann Peetermans danken voor de onschatbare hulp bij de voorbereiding, organisatie en 
nazorg van deze conferentie. Het project heeft een gelijklopende geschiedenis met conferenties van het Athenian 
Policy Forum (APF) die het wetenschappelijke debat over economische politiek verder wenst aan te moedigen.
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In 1995 organiseerden wij met deze groep onderzoekers een startconferentie. Twaalf 
onderzoekers waren samengebracht om, door middel van een vergelijkbare sjabloon, 
de staat van de verzorgingsstaat omstreeks 1992 te beschrijven, d.w.z. het ogenblik 
waarop zich een nieuw momentum voor een verdere integratie van de EU voor-
deed. De bedoeling was de beschrijving van de verzorgingsstaat en de economie op 
dat ogenblik te peilen en zo’n vijf jaar later opnieuw samen te komen om te kijken 
hoe de verzorgingsstaat onder invloed van de toegenomen integratie was veranderd. 
Deze nationale overzichten werden voorgesteld in 1995, samen met een Europese 
vergelijking en samen met bijdragen van drie nieuwe lidstaten. Vijf jaar later, in 
2000, werd een update van de staat van de verzorgingsstaat in die vijftien lidsta-
ten voorgesteld. Elf ervan waren reeds tot de Monetaire unie toegetreden. De ver-
zorgingsstaatstelsels waren gestabiliseerd op een relatief hoog niveau. De totstand-
brenging van de eurozone bracht dit niet in gevaar. Sociale bescherming werd niet 
beschouwd als contraproductief voor de economische ontwikkeling. Een cyclische 
vertraging van drie jaar had het debat echter kunnen beïnvloeden en het begin van 
soberheidsmaatregelen kunnen inluiden.

Met de invoering van de eurobiljetten en -munten in 2002 waren sommige landen 
van de Europese Unie de zichtbare monetaire unie ingetreden. In 2004 sloten tien 
nieuwe landen uit Midden- en Oost-Europa zich aan bij de EU. In de derde Euro-
pese conferentie in 2005 zagen we hoe ze achterop hinkten bij de oude lidstaten, ter-
wijl ze tegelijkertijd een bliksemsnelle inhaalbeweging maakten en nieuwe manieren 
van sociale bescherming uitvonden of oudere manieren van onder het stof haalden. 
In 2007 voegden nog eens twee landen zich bij de EU terwijl het debat over de 
institutionele hervorming verder ging. Bovendien hadden de globalisering, de toe-
genomen concurrentie en de vergrijzende bevolking de context drastisch veranderd 
en het niveau en de omvang van de sociale bescherming beïnvloed.

De volgende conferentie, die gehouden werd in 2010, dus 15 jaar na het begin van 
deze reeks conferenties, was aanvankelijk bedoeld als een bespreking van de verdere 
evolutie van de verzorgingsstaat in Europa tot 2007. Een vergelijking tot 2007 zou 
echter precies zijn geëindigd aan de vooravond van de grote financiële en economi-
sche crisis die de wereldeconomie in 2008 trof. Door de timing van de conferentie 
in april 2010 konden wij de verzorgingsstaat vergelijken met de situatie net vóór de 
crisis, en wij vroegen ons af of de crisis al voorbij was. De vraag hier was niet meer of 
en waarom de verzorgingsstaat in gevaar was. Wel integendeel: de verzorgingsstaat 
had immers een belangrijke rol gespeeld bij het absorberen van de crisis. De vraag 
rees echter of hij ook een bron was die had geholpen de crisis op te lossen.

Sindsdien heeft zich een nieuwe financiële en ruimere budgettaire crisis voorgedaan, 
die de verzorgingsstaat recht in zijn hart trof, en hebben wij gezien hoe de econo-
mische crisis niet alleen dieper is geworden, maar zich ook steviger heeft genesteld. 
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Tegelijkertijd hebben de aandelenmarkten zich grotendeels hersteld van de vorige 
twee crisissen, terwijl enkele waarnemers opnieuw waarschuwen voor het risico van 
een bubbel. Hoe verzorgingsstaten in dit tumult, ja zelfs in doemscenario’s konden 
overleven, is de vraag die wij hebben gesteld aan collega’s uit 25 EU-lidstaten in de 
conferentie anno 2015 (met inbegrip van Kroatië, dat in 2013 toetrad tot de EU).

Wij zijn de reeks begonnen als een soort monitoring van wat er aan het gebeuren 
was met de grotendeels nationale verzorgingsstaat, in dit proces van economische en 
monetaire integratie. Het was een academisch ‘observeren van de verzorgingsstaat’. 
Wat er de afgelopen vijf jaar is gebeurd, is de voltooiing en verbetering van de instel-
lingen van de economische en monetaire unie die in 1992 van start is gegaan. Wat er 
de afgelopen vijf jaar gebeurd is, is een overweldigende vooruitgang van het huidige 
Europees Economische bestuur dat steeds meer ingrijpt op de evolutie van de nog 
steeds grotendeels nationale verzorgingsstaten.

 DRAAGWIJDTE VAN DE CONFERENTIES

Aanvankelijk vermeldden wij de volledige lijst van sociale bescherming, die inder-
daad de ruime draagwijdte van de verzorgingsstaat is, maar later concentreerden wij 
ons meer en meer op de evolutie van het pensioenstelsel, het gezondheidsstelsel en 
het stelsel van langdurige zorg, pijlers van sociale bescherming die rechtstreeks ver-
band houden met de vergrijzing van de bevolking. In het Europese vergelijkende ar-
tikel hierna geven wij enkele kernindicatoren over demografie en economische ont-
wikkeling die deze ontwikkelingen hebben gestuurd. Wij kijken naar de staat van 
de verzorgingsstaat van zo’n 20% van het bbp, voor meer dan 500 miljoen burgers.

Je hebt uiteraard toegewijde collega’s en een geïnteresseerd publiek nodig om die am-
bitie waar te maken. De lijst van het genootschap van 2015 is opgenomen in het 
dankwoord in voetnoot 1. Enkelen moeten worden vermeld als aanwezig van bij het 
prille begin (Eamon O’Shea uit Ierland in de conferentie van 1992).2  Eigil Bol Hansen 
uit Denemarken en Yannis Yfantopoulos uit Griekenland zijn er bij sinds de start van 
de reeks en nu nog steeds. Sommigen hebben voormalige leden vervangen, anderen 
kwamen erbij toen de EU groter werd. Sommigen werden minister, zoals een collega in 
Polen en een collega in Portugal. Sommigen hadden minister moeten worden.

Omdat wij in het bijzonder het verband wilden leggen tussen de economische inte-
gratie, zelfs binnen een monetaire unie, en een sociaal Europa, nodigden wij meestal 
professionals uit deze vermaledijde wetenschap van de economie uit. Soms zijn het 

(2) Op de conferentie van 2015 mochten wij ook de voormalige rector van de KU Leuven Roger Dillemans 
verwelkomen, die in 1992 bijdroeg tot de eerste conferentie met zijn toespraak over ‘Naar een Europees stelsel 
van sociale zekerheid’.
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andere sociale wetenschappers, die niet beladen zijn met de zonde van de vermale-
dijde wetenschap.

Wij vroegen hen om voor hun land verslag uit te brengen van de relatie tussen eco-
nomische ontwikkeling en de verzorgingsstaat, om de duurzaamheid na te gaan of 
het conflict te melden, maar zo’n conflict is er natuurlijk niet.

Waarom doen we dit? Welnu, dit hebben we jaren geleden gevonden op de muur 
van het Abdijmuseum Ten Duinen aan onze Belgische kust. Het is een citaat van 
Abt Nicolas van Belle in de 13de eeuw, in de hoogdagen van Abdij Ten Duinen: ‘De 
Abdij Ten Duinen is een berg zilver, die nooit uitgeput zal geraken zolang hij verstan-
dig wordt beheerd’. In werkelijkheid werd het museum gebouwd op de ruïnes van 
de abdij. Hetzelfde geldt voor de verzorgingsstaat. Wij moeten de sociale zekerheid 
bewaren als een berg zilver door hem verstandig te beheren. De trendspotting van 
de verzorgingsstaat kan dienstdoen als een vroegtijdig waarschuwingssysteem voor 
sociale bewegingen, beleidsmakers en sociale administraties of het sociale Europa de 
goede richting uit gaat. Wij zijn ervan overtuigd dat het zal bijdragen tot een verdere 
Europese integratie en de waarden die Europa uitdraagt: een canon van waarden 
achter een sociale markteconomie.

Voor wie doen wij dit? Uiteraard voor het algemeen belang, maar vooral voor die 
groepen die bijzonder bekommerd zijn om hoge normen van sociale bescherming, de 
sociale bewegingen en beleidsmakers. Sommigen van hen zijn vertegenwoordigd in 
Beweging.net, de christelijke arbeidersbeweging in Vlaanderen. Dat brengt ons bij de 
eerste bijdrage in dit nummer van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.

 SELECTIE VAN BIJDRAGEN VOOR DIT NUMMER

In zijn inleidende toespraak stelt Patrick Develtere, voorzitter van de christelijke 
arbeidersbeweging in Vlaanderen, maar ook voorzitter van het HIVA, dat dit soort 
verzorgingsstaatspotting de waarde en duurzaamheid van de verzorgingsstaat nog-
maals bevestigt. Alleen de optimisten overleven in dit geloof in de verzorgingsstaat. 

Het observeren van de verzorgingsstaat is ook het observeren van het politieke be-
leid. Wie anders dan voormalig voorzitter van de Europese Raad Herman Van Rom-
puy zou de spectaculaire omwenteling kunnen schetsen die de Europese instellingen 
in de vijf jaar van zijn mandaat hebben ondergaan? De gigantische problemen die 
moesten worden opgelost, en de nieuwe oplossingen die naar voren werden gescho-
ven, doen ons beseffen dat wat is begonnen als een eenvoudig ‘observeren van de 
verzorgingsstaat’, in het hart van het Europees bestuur is terechtgekomen en zelfs 
heeft geleid tot een grondig onderzoek van de verzorgingsstaat. Er is een persoon-
lijke reden waarom wij bijzonder blij zijn dat Herman Van Rompuy aanvaard heeft 
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om een bijdrage te leveren aan de conferentie. Vanaf het prille begin van deze reeks 
conferenties was het belangrijkste onderwerp ons geloof in de duurzaamheid van de 
gemengde economie, waarin economische vooruitgang en sociale vooruitgang, die 
worden belichaamd in de groeiende verzorgingsstaat, hand in hand gaan. Het was 
dit geloof in de leefbaarheid van de gemengde economie dat wij elke keer wilden 
confronteren met wat er echt gebeurde, en wij nodigden onze collega’s van de andere 
landen uit om hetzelfde te doen. Het was de economie die wij in de vroege jaren 
zeventig hebben geleerd in de toenmalige Leuvense Faculteit Economie en vooral 
van de vader van Herman Van Rompuy, Professor Vic Van Rompuy, tijdens zijn 
enthousiaste colleges over (sociaal)economisch beleid en instellingen3. Het geloof 
dat economische ontwikkeling en de verzorgingsstaat met elkaar kunnen worden 
verzoend, is nooit verdwenen. Maar het is door de mens gemaakt.

In het derde deel van de bijdragen in dit nummer hebben we het over de staat van 
de verzorgingsstaat in de Lage Landen, met bijdragen over België, Nederland en 
Luxemburg. Maar voordat we met die bijdragen beginnen, geeft Vlaams minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen, een overzicht van hoe hij 
de komende vijf jaar zal worden geconfronteerd met de uitrol van een enorme oe-
fening van ‘devolutie’ van de sociale bescherming. De zesde staatshervorming heeft 
aanzienlijke bevoegdheden en budgetten inzake onder andere langdurige zorg, in 
cash en in natura, naar de gewesten overgeheveld. Het onderwerp van sectorale en 
gewestelijke devolutie was vanaf het prille begin een van de belangrijke onderwerpen 
van ons vergelijkend project. In combinatie met deze overheveling vindt in Vlaande-
ren een volledige ‘re-engineering’ plaats, terwijl er wordt gebouwd aan een ‘Vlaamse 
sociale bescherming’. Hij combineert deze ambitie voor de toekomst met een lange 
traditie van belangstelling voor en engagement in de zorgsector.

Bij de start van deze reeks conferenties hebben wij onze Griekse collega’s ontmoet, in 
Griekenland, maar nog meer in de diaspora. Onze reeks conferenties heeft sinds 1992 
een gemeenschappelijke geschiedenis met conferenties van het Athenian Policy Forum. 
Ze waren destijds ook bezig met ‘integratie tussen ongelijke partners’. Zij bleven, in de 
beste klassieke traditie, hun denkwerk verder zetten, zoals u kunt lezen in een citaat uit 
de lijkrede van Pericles: ‘het slechtste wat men kan doen is snel tot actie overgaan voor-
dat de gevolgen behoorlijk zijn besproken’. De Griekse tragedie van de laatste jaren is 
voor ons een bevestiging van het actuele karakter en de relevantie van het debat: een 
echt debat van het verleden kan ons behoeden voor fouten in de toekomst.

(Vertaling)

(3) Prof. Vic Van Rompuy leek ons een strenge man, dus het was met enige vrees dat wij onze masterthesis 
toen met hem wilden maken. Maar we hebben het gedaan. Het onderwerp beïnvloedde het thema van ons 
doctoraat. Hij was ook de voorzitter van het vernieuwde HIVA – toen het Hoger Instituut voor de Arbeid, 
waar wij onze eerste job aan deze universiteit in 1974 begonnen. Toeval gebeurt voortdurend. Maar misschien 
is het geen toeval.
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