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DE SOCIALE ZEKERHEID, DE 
ONGELIJKHEIDSGOLF EN DE 
NIEUWE ARMOEDE 1

DOOR BEA CANTILLON
Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck, Universiteit Antwerpen

Waarom is de verzorgingsstaat niet langer in staat om ongelijkheid en armoede 
te verminderen? Waarom gaat de vooruitgang op het gebied van inkomen, 
onderwijs en werkgelegenheid die we de afgelopen veertig jaar hebben gezien, 
niet langer samen met verbetering van de levensomstandigheden voor degenen 
die zich onderaan de maatschappelijke ladder bevinden?

1. DE STATUS QUO VERBERGT TOENEMENDE KWETSBAARHEID

Het zal sommigen verrassen, maar de kwestie die ik centraal stel in deze bijdrage 
is niet die van de groeiende ongelijkheid. De beschikbare cijfers wijzen immers 
niet op een globale toename van de ongelijkheid of de armoede in België. Dat 
is op zich al een knappe prestatie: de ongelijkheid neemt immers toe in een 
grote meerderheid van de rijke landen, niet alleen in de Verenigde Staten maar 
ook in Europa, in landen als Zweden, Finland of Duitsland. Nochtans heeft 
de Belgische verzorgingsstaat geen reden tot zelfgenoegzaamheid. De loutere 
afwezigheid van vooruitgang in de strijd tegen sociale ongelijkheid en armoede 
in de loop van de laatste vier decennia is zorgwekkend en nodigt uit tot een 
gewetensonderzoek.

Laat me beginnen bij de invloedrijke werken van grote hedendaagse economen 
zoals Thomas Piketty, wijlen Anthony Barnes Atkinson en de Nobelprijswinnaars 
Paul Krugman, Angus Deacon en Joseph Stiglitz. Hun theorieën convergeren 
in één punt: over het algemeen zijn de markteconomieën steeds ongelijker. 
Ze observeren algemene tendensen van groeiende ongelijkheden in de rijke 

(1) Toespraak bij de uitreiking van de onderscheidingen van doctor honoris causa door de 
Université Saint-Louis – Bruxelles op 25 september 2018 en op het Forum ‘De Sociale Zekerheid 
van de Toekomst’, georganiseerd door de FOD Sociale Zekerheid, Brussel, 28 februari 2019.
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westerse welvaartsdemocratieën, die in schril contrast staan met de geleidelijke 
vermindering ervan tijdens les ‘trentes glorieuses’. Vandaar de verwijzing naar 
“golven”, duidelijk zichtbaar in Grafiek 1, die de evolutie weergeeft van de 
evolutie van het aandeel van de hoogste inkomens in de totale gezinsinkomens 
in enkele rijke landen: we zien een duidelijk U-vormig patroon met, eerst 
een neerwaartse trend, die gepaard gaat met de totstandkoming van de sociale 
staat, gevolgd door een geleidelijke toename vanaf het begin van de jaren 1990.

GRAFIEK 1: AANDEEL VAN DE HOOGSTE INKOMENS (HET RIJKSTE 1%) IN DE TOTALITEIT VAN 

INKOMENS IN ENKELE RIJKE LANDEN

Bron: Grafiek gegenereerd op www.wid.world/fr.
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Hebben we te maken met een universele en onontkoombare trend? De 
meningen hierover verschillen. Piketty (2016) en Milanovic (2017) zijn van 
oordeel dat universele, exogene veranderingen – namelijk het einde van de 
naoorlogse wederopbouw, de technologische vooruitgang, de globalisering en 
de toenemende mobiliteit – verzorgingsstaten naar een fundamenteel nieuwe 
fase van hun geschiedenis hebben geleid. Maar anderen zijn voorzichtiger. In 
plaats van een universele evolutie in de vorm van een “U”, onderscheiden 
ze onregelmatige patronen die variëren in tijd en ruimte. Grafiek 2 toont 
bijvoorbeeld de evolutie van de ongelijkheid en de armoede in België en 
Nederland. We zien grote verschillen tussen de twee landen – Nederland doet 
het beter dan België – periodieke stijgingen en dalingen, maar geen U-vormige 
evolutie. Ook in Australië en Frankrijk zien we eerder een status quo dan 
een stijging (Cantillon, 2018). De ongelijkheid en armoede vertonen in deze 
landen over het algemeen geen opwaartse trend. Maar er is ook geen sprake 
van vooruitgang.
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GRAFIEK 2: GINI VAN DE EQUIVALENTE BESCHIKBARE INKOMENS – ARMOEDEGRAAD, EU-NORM

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, Statistics Belgium; Van Dam, R. en Bastaits, B., De evolutie van de sociale 
bescherming in België, BTSZ, nr. 3, pp. 199-294.
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Het is uiteraard mogelijk dat deze landen zich nog steeds onderaan de “U” 
bevinden: in dat geval zou de stabiliteit die we al drie decennia waarnemen 
een stijging aankondigen. Maar dat is speculatie. Eén punt is echter empirisch 
zeker: de ongelijkheidstrends kunnen dan wel aanzienlijk verschillen van land 
tot land, nergens werd nog een significante daling vastgesteld in de loop van 
de laatste drie of vier decennia. Dat is een even opvallende als verontrustende 
vaststelling, omdat ze betrekking heeft op een periode waarin belangrijke 
parameters in de gunstige richting evolueerden: de werkgelegenheid is sterk 
toegenomen, de grote babyboomgeneratie heeft een groeiende welvaart 
gekend, de scholingsgraad is spectaculair gestegen, de sociale overheidsuitgaven 
zijn hoog gebleven en zelfs nog toegenomen. Op het eerste gezicht zijn dit 
krachtige gelijkmakende factoren, die vaak worden aangehaald in de politieke 
retoriek: “We moeten eerst de taart bakken voordat we hem delen”, “Jobs, 
jobs, jobs”, “Werk is de beste remedie tegen armoede”, “Sterker in de storm: 
investeren in mensen en kennis” of nog: “Sociale uitgaven helpen om de taart 
te bakken”. In feite is de taart gestaag groter geworden. Er zijn nog nooit zo 
veel geschoolde mensen aan het werk geweest als vandaag, de sociale uitgaven 
(en de belastingen die daaraan worden besteed) zijn hoog gebleven en hebben 
zelfs de neiging om toe te nemen, terwijl de scholingsgraad sterk is gestegen. 
Daarom is de status quo een verontrustend fenomeen dat tot nadenken stemt, 
zeker tegen de achtergrond van een toekomst die er minder rooskleurig uitziet 
dan het verleden, al was het alleen maar vanwege de vergrijzing.

Vooral zorgwekkend is het feit dat de status quo een significante “precarisering” 
aan de onderkant van de samenleving verbergt. Grafiek 3 toont de evolutie van 
de armoede binnen de actieve bevolking volgens het kwalificatieniveau. We 
zien een sterke opwaartse trend van het armoederisico bij laaggeschoolden (zie 
Grafiek 3); vandaag leeft bijna een derde van de laaggeschoolden op actieve 
leeftijd met een inkomen onder de Europese armoedegrens.
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GRAFIEK 3: ARMOEDERISICO VOLGENS OPLEIDINGSNIVEAU

Bron: EU-SILC, Statistics Belgium; Van Dam, R. en Bastaits, B., De evolutie van de sociale bescherming 
in België, BTSZ, nr. 3, pp. 199-294.

GRAFIEK 4: ARMOEDERISICO VOLGENS WERKINTENSITEIT BINNEN DE HUISHOUDENS

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, Statistics Belgium; Van Dam, R. en Bastaits, B., De evolutie van de sociale 
bescherming in België, BTSZ, nr. 3, pp. 199-294.
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Andere indicatoren – zoals de armoede onder werkloze gezinnen en langdurige 
armoede – wijzen in dezelfde richting: een significante verarming van degenen 
die er niet in slagen om zich te integreren op de arbeidsmarkt en daardoor 
afhankelijk worden van de verzorgingsstaat (zie Grafiek 4).

2. DE ONDERLIGGENDE MECHANISMEN

Welke mechanismen zijn hier aan het werk? De verwijzing naar de globalisering, 
de technologische vooruitgang en de migratie, veel te veralgemenend, biedt 
geen bevredigend antwoord op deze vraag. We moeten specifiekere factoren 
identificeren. Het empirische materiaal voert in de richting van drie cruciale 
tendensen die samenhangen met trage economische, sociale en demografische 
veranderingen die de naoorlogse welvaartsstaten al vele decennia treffen: de 
vertraging van de groei van de (lage) lonen, de ongelijke verdeling van de jobs 
tussen individuen en gezinnen.

Een eerste factor die de verzorgingsstaat in moeilijkheden brengt, is de 
vertraging van de stijging van de lonen, vooral van de laagste. Grafiek 5 
toont de evolutie van de productiviteit, van het gemiddelde loon en van het 
minimumloon sinds het begin van de jaren zeventig. De zwarte lijn geeft de 
stijging van de productiviteit aan, terwijl de blauwe en rode lijn respectievelijk 
de stijging van het gemiddelde loon en de stijging van het minimumloon 
aangeven. Sinds de tweede helft van de jaren zeventig zien we een loskoppeling 
tussen enerzijds de stijging van de productiviteit en anderzijds de gemiddelde 
lonen. Bovendien is er sinds de jaren negentig sprake van een loskoppeling van 
de groei van het minimumloon en die van het gemiddelde loon. Deze trend 
staat in schril contrast met de evolutie die werd waargenomen tijdens de dertig 
glorieuze jaren, toen het aandeel van de lonen in het nationaal inkomen bleef 
stijgen. Dat stemde trouwens overeen met de geest van het aan het einde van 
de Tweede Wereldoorlog gesloten sociale pact dat gebaseerd was op een ruil 
tussen enerzijds sociale vrede en anderzijds herverdeling van de vruchten van 
de economische groei door middel van overeenkomstige verhogingen van de 
lonen en uitkeringen.

De trage stijging van de lage lonen sinds de jaren negentig bedreigt op een 
systematische wijze de economische positie van de personen met een laag 
inkomen: in België ligt het inkomen van een vader of moeder met twee 
kinderen die voltijds werkt voor het minimumloon zeer dicht bij of zelfs lager 
dan de armoedegrens.
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GRAFIEK 5: EVOLUTIE VAN DE PRODUCTIVITEIT EN DE LONEN IN BELGIE, 1990-2014

Hier is het van belang erop te wijzen dat de langzame stijging van de lage 
lonen niet alleen rechtstreeks maar ook onrechtstreeks de economische positie 
van mensen met een laag inkomen bedreigt. Grafiek 6 vergelijkt de inkomens 
van enkele typegezinnen met referentiebudgetten die de basisbehoeften 
vertegenwoordigen, die vervuld dienen te worden opdat een huishouden actief 
kan deelnemen aan de samenleving. Hieruit blijkt dat het inkomen van een 
moeder of vader van twee kinderen die voltijds werkt voor het minimumloon 
(zichtbaar op de stippellijn), vandaag lager ligt dan de referentiebudgetten. Dat 
betekent a fortiori dat het minimuminkomen van de werklozen (de zwarte lijn) 
structureel onvoldoende is: ten opzichte van het minimumloon verhouden de 
sociale minima zich immers alsof ze zich tegen een glazen plafond aankijken. 
Het is niet onmogelijk om dat te doorbreken, maar het vergt heel wat extra 
inspanningen om het netto-inkomen van huishoudens met een laag inkomen 
te verhogen door middel van bijvoorbeeld de gezinsbijslagen of de werkbonus.
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GRAFIEK 6: HET GLAZEN PLAFOND: DE INKOMENS VAN DRIE TYPES HUISHOUDENS IN 

VERGELIJKING MET DE REFERENTIEBUDGETTEN

3 types huishoudens: alleenstaande, eenoudergezin met twee kinderen 
en een koppel met twee kinderen dat het minimumloon en een 
minimumwerkloosheidsuitkering ontvangt.

Bron: Centrum voor Sociaal Beleid Herman Deleeck.

De tweede factor die weegt op de levenstandaard van mensen met een lage 
scholing, heeft te maken met de werkverdeling. Ondanks de inspanningen 
van de “actieve welvaartsstaat” en de sterke toename van het aantal werkenden 
– er zijn nog nooit zoveel mensen aan het werk geweest als vandaag – is de 
tewerkstellingsgraad bij laaggeschoolden (in de praktijk degenen die niet 
verder zijn gegaan dan het middelbaar onderwijs) niet toegenomen. Grafiek 7 
toont dat het cijfer al enkele decennia onder de 50% ligt. Zelfs in Nederland – 
waar de tewerkstellingsgraad aanzienlijk hoger is dan in België – is het aandeel 
van de laaggeschoolden nooit echt hoger dan 60% geweest. De sterke groei 
van de werkgelegenheid die we de afgelopen decennia hebben gekend, is de 
laaggeschoolden dus niet of nauwelijks ten goede gekomen.

Blijkbaar gaat de volledige tewerkstelling van hooggeschoolden in de actieve 
welvaartsstaat hand in hand met een structureel tekort aan werkgelegenheid 
voor laaggeschoolden. Dat staat in contrast met de volledige werkgelegenheid 
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(voor mannen tenminste) die de verzorgingsstaat kenmerkte tijdens de 
naoorlogse periode.

GRAFIEK 7: EVOLUTIE VAN DE WERKGELEGENHEID NAARGELANG HET KWALIFICATIENIVEAU, 

BELGIE, 1992-2014

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, Statistics Belgium; Van Dam, R. en Bastaits, B., De evolutie van de sociale 
bescherming in België, BTSZ, nr. 3, pp. 199-294.

De derde bepalende factor voor de golf van ongelijkheid is de verdeling van 
het werk over de huishoudens (zie Grafiek 8). Deze factor hangt samen met de 
ondertewerkstelling van laaggeschoolden zojuist vernoemd, gecombineerd met 
een aantal socio-demografische mechanismen. Ten eerste is er de homogamie: 
mensen met hetzelfde scholingsniveau, laag of hoog, vinden elkaar vaak 
terug op de huwelijksmarkt of in relaties in het algemeen. Dit is geen nieuw 
fenomeen, maar de impact ervan is toegenomen met de emancipatie van de 
vrouw en de toename van het aandeel vrouwen op de arbeidsmarkt. Ten tweede 
is er ook een correlatie tussen enerzijds echtscheidings- en hertrouwintensiteit 
en sociale status. Bijgevolg hangt het risico om alleen te blijven nauw samen 
met de sociale status – statistisch gezien worden laaggeschoolden, met een 
bescheiden inkomen en een bescheiden sociale afkomst, er meer door 
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getroffen dan degenen met een gemiddelde en bovengemiddelde sociale 
status. De gevolgen van de ondertewerkstelling van laaggeschoolden worden 
dus versterkt op gezinsniveau. De nieuwe banen zijn voor het overgrote deel 
ten goede gekomen aan gezinnen waarin al iemand werkte. Dit heeft geleid tot 
een polarisatie van het werk tussen de huishoudens: zoals grafiek 8 laat zien, is 
aan de ene kant het aandeel van “arbeidsintensieve” gezinnen – voornamelijk 
koppels waarin beide partners werken en die hun professioneel potentieel 
volledig benutten – sterk gestegen. Maar aan de andere kant is er een “residu” 
van 10 tot 15% van de gezinnen waarin niemand werkt. Deze gezinnen zijn 
over het algemeen lager geschoold, ze blijven duurzaam uitgesloten van de 
arbeidsmarkt en zijn structureel afhankelijk van de sociale zekerheid. Hoewel 
dit aandeel in België erg hoog is, zien we in alle verzorgings-/welvaartsstaten 
een gelijkaardige polarisatie tussen werkrijke en werkarme gezinnen.

Ook deze trend heeft er toe bijgedragen dat de welvaartsstaat zich in een 
fundamenteel nieuwe fase van zijn geschiedenis is gekomen: de polarisatie 
verbonden met de verdeling van de banen tussen de gezinnen staat in schril 
contrast met de relatief gelijke verdeling van het werk (tussen de mannen 
tenminste) tijdens de dertig glorieuze jaren, toen huishoudens met slechts één 
werkende partner en stabiele familiebanden de overhand hadden.
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GRAFIEK 8: DE ONGELIJKE VERDELING VAN DE BANEN TUSSEN DE HUISHOUDENS IN BELGIE, 

1994-2009

Bron: Corluy, Centrum voor Sociaal Beleid.

3. HET DRAMA VAN DE ACTIEVE VERZORGINGSSTAAT

Deze trends hebben een universeel karakter: ze komen voor in alle 
verzorgingsstaten. Maar ze leiden niet overal tot meer ongelijkheid, althans 
als we voortgaan op metingen met de Gini-coëfficiënt. De verschillen tussen 
de landen zijn zeer sterk: in sommige, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, is 
de ongelijkheid groot en stijgt ze; in andere, zoals Zweden, is de ongelijkheid 
klein, maar neemt ze duidelijk toe, in nog andere, zoals Nederland, België 
en Frankrijk, is de ongelijkheid relatief klein en stabiel. De verschillen tussen 
landen weerspiegelen het belang van het beleid en de instellingen: in sommige 
landen, waaronder België, dijken de sociale zekerheid, de relatief hoge 
minimumlonen, een nog sterke sociale dialoog en voor iedereen toegankelijke 
gezondheidszorg de toenemende ongelijkheid grotendeels in.

Onze verzorgingsstaat heeft ook blijk gegeven van flexibiliteit: hij is “actiever” 
geworden, de focus is verschoven van “bescherming en verzekering” naar 
“sociale investering en activering”. De prioriteit aan sociale transfers is 
gedeeltelijk verschoven naar diensten; zo hebben de gezinsbijslagen sinds 
de jaren 1990 meer dan 30% van hun waarde verloren, maar is er wel 
geïnvesteerd in kinderopvang. De nieuwe sociale behoeften verbonden aan 
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de werksituatie van vrouwen werden gecompenseerd door de invoering van 
 loopbaanonderbrekingsuitkeringen en tijdskredieten om het evenwicht tussen 
gezins- en beroepsleven te bevorderen. De lage lonen werden geleidelijk 
aangevuld met belastingkredieten (bij ons door middel van de werkbonus); 
werk met lage productiviteit wordt gesubsidieerd middels dienstencheques, de 
sociale economie, tal van kortingen op socialezekerheidsbijdragen; het gebruik 
van alternatieve financiering is sterk gestegen en er wordt verder gezocht – 
moeizaam weliswaar – naar manieren om het vermogen te betrekken bij het 
proces van herverdeling.

De verzorgingsstaat in België en elders in het rijke westen is dus niet ‘bevroren’ 
en evenmin achteruitgegaan. Integendeel, de ‘sociale fabriek’ is wereldwijd 
harder en op een andere manier gaan werken. De onderstaande grafiek toont 
dat de sociale uitgaven zijn blijven stijgen, niet alleen in België en ook niet 
alleen ten gevolge van de crisis.

GRAFIEK 9: EVOLUTIE VAN DE UITGAVEN VOOR SOCIALE UITKERINGEN IN BELGIE, NEDERLAND, 

FRANKRIJK EN DUITSLAND, 2004-2015

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, Statistics Belgium; Van Dam, R. en Bastaits, B., De evolutie van de sociale 
bescherming in België, BTSZ, nr. 3, pp. 199-294.
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De toename van de sociale uitgaven heeft echter niet geleid tot een afname van 
de armoede onder de bevolking met actieve leeftijd. Dat versterkt het raadsel 
van de gelijktijdige aanwezigheid van stabiele (of stijgende) armoedetrends aan 
de ene kant en van een verbetering van de inkomens, de werkgelegenheid en de 
scholingsgraad van de bevolking aan de andere kant. Verschillende indicatoren 
wijzen echter op een afname van de doelmatigheid van de sociale transfers 
naar de bevolking op actieve leeftijd. Dat blijkt zeer duidelijk duidelijk uit 
de nieuwste EU-SILC-cijfers voor 2017. Het armoedereducerende vermogen 
van de transfers te verminderen is toegenomen voor ouderen, maar is sinds 
2005 gestaag gedaald voor de werkende leeftijd, van 56% naar 43%. Het 
armoederisico voor personen die in een bijna werkloos huishouden leven is 
toegenomen, met schommelingen, van 51% in 2005 tot 58% in 2015, om 
een piek van 70% te bereiken in 2017 (zie Grafiek 10). Hoewel het globale 
armoederisico voor de gehele bevolking lager is dan het Europese gemiddelde, 
ligt het risico van bijna werkloze huishoudens boven dit gemiddelde, vooral als 
het huishouden kinderen heeft.

Dat is het drama van de actieve verzorgingsstaat van vandaag: hij heeft de 
groei van de werkgelegenheid, de overgang naar de nieuwe economie en de 
emancipatie van de vrouw begeleid, maar hij heeft de strijd tegen armoede 
verloren. Zij die het meest afhankelijk zijn van sociale bescherming zijn aan 
de verliezende hand.
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GRAFIEK 10: ARMOEDEVERMINDERINGSPERCENTAGE VOOR SOCIALE TRANSFERS NAARGELANG 

VAN DE LEEFTIJD

Bron: EU-SILC, EUROSTAT, Statistics Belgium; Van Dam, R. en Bastaits, B., De evolutie van de sociale 
bescherming in België, BTSZ, nr. 3, pp. 199-294.

4. DE DRIEVOUDIGE CRISIS VAN DE SOCIALE ZEKERHEID

De geleidelijke stijging van de bijstand (40 jaar na het ontstaan ervan, in 2014, 
werd de drempel van 100.000 begunstigden van het leefloon overschreden), de 
toename van de voedselbanken en andere goed bedoelde en helaas onmisbaar 
geworden initiatieven – sociale supermarkten, sociale restaurants – zijn rode 
knipperlichten voor de verzorgingsstaat in het algemeen en voor de sociale 
zekerheid in het bijzonder. Ze wijzen op een drievoudige crisis die zowel de 
doelstellingen, de modus operandi als de legitimiteit van de sociale zekerheid 
bedreigen.

Ten eerste, de crisis van de doelstellingen: het is in de huidige omstandigheden 
moeilijk geworden om vooruitgang te boeken in de twee dimensies die de 
kern uitmaken van de verzorgingsstaat, namelijk volledige werkgelegenheid en 
adequate sociale bescherming. Nog te vaak gaat men ervan uit dat deze twee 
hand in hand gaan: “Werk is de beste remedie tegen armoede.” Maar het boek 
dat ik heb kunnen schrijven met Frank Vandenbroucke, de grote architect van 
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de Belgische actieve welvaartsstaat, draagt niet voor niets de titel Reconciling 
Work and Poverty Reduction. Ofschoon deze verzoening niet onmogelijk is, ze 
is niet vanzelfsprekend: ze vergt grote inspanningen.

Ten tweede: de modi operandi van de sociale zekerheid zijn kwetsbaar in het 
licht van de nieuwe sociale risico’s, deels omdat ze te selectief zijn (wat het 
geval is voor langdurige werkloosheid), deels omdat ze geen echte ‘risico’s’ 
zijn, d.w.z. een onzekere gebeurtenis die onafhankelijk van de wil van de 
verzekerde kan plaatsvinden. Zo bekeken is het geen toeval dat overal, ook 
in België, de werkloosheidsverzekering is herleid tot een ontoereikende 
minimumbescherming, sterk aan voorwaarden onderworpen, terwijl de 
armoede bij eenoudergezinnen overal een onopgelost probleem blijft.

Onderaan de arbeidsmarkt zijn de werkgevers en werknemers niet langer in 
staat voldoende bij te dragen om de uitgestelde lonen te financieren (dat wil 
zeggen de pensioenen, ziekte-uitkeringen, enz.). Tegenwoordig zijn de laagste 
lonen de facto vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen. Dat betekent dat in 
de onderlaag van de arbeidsmarkt de verzekeringslogica feitelijk doorbroken is 
en dat de “uitgestelde lonen” voor weinig productief werk steeds meer worden 
gefinancierd met alternatieve overheidsmiddelen.

Ten slotte verzwakt de flexibilisering van het werk de sociale bescherming, die 
gebaseerd is op de equivalentie tussen werk en sociale rechten. Hoe kunnen 
we bijvoorbeeld een adequaat pensioen garanderen voor vrouwen die deeltijds 
hebben gewerkt? Dat probleem wordt nog versterkt door het feit dat de 
sociale zekerheid niet langer kan rekenen op de solidariteit onder gezinsleden. 
De effectieve en normatieve individualisering heeft het hele systeem van de 
afgeleide rechten ter discussie gesteld, wat in het bijzonder laaggeschoolde 
vrouwen bedreigt die nog steeds op onevenredige wijze de zorg voor hun 
kinderen dragen.

De derde crisis van de verzorgingsstaat betreft het verlies van legitimiteit die 
zowel politiek-ideologische als praktische oorzaken heeft. De equivalentie 
tussen “economische prestaties” en sociale bescherming impliceert 
wederkerigheid en verantwoordelijkheid, zowel van de kant van de werknemer 
als van de werkgever. Vanwege de ondertewerkstelling van laaggeschoolden is 
er een wederkerigheidscrisis. Dat verklaart de zoektocht naar nieuwe vormen 
van “wederkerigheid”, met als goed voorbeeld de dienstencheques, en als slecht 
voorbeeld de verplichte gemeenschapsdienst. De belangstelling voor de idee 
van een basisinkomen – dat sterk wordt verdedigd door Philippe Van Parijs 
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en Yannick Vanderborght in hun nieuwste boek ‘Basic Income’ – en van een 
“guaranteed public employment”, bepleit door Tony Atkinson in zijn boek 
“What can be done?” en onlangs besproken in de gelederen van het ACV, 
maakt ook deel uit van de zoektocht naar nieuwe vormen van solidariteit.

5. WAT TE DOEN?

Aan de basis van de crisis van de welvaartsstaat ligt, paradoxalerwijze, menselijke 
vooruitgang: de globalisering en de verspreiding van de welvaart op de planeet, 
met name in Azië en – laten we hopen – in Afrika in de nabije toekomst, 
de technologische vooruitgang en de tijd die daardoor is vrijgekomen om 
andere activiteiten te ontplooien dan voor het loutere levensonderhoud, of de 
emancipatie van de vrouw, die onmiskenbaar een van de belangrijkste sociale 
verworvenheden van de naoorlogse periode is. Hoe kunnen we ervoor zorgen 
dat deze vooruitgang iedereen ten goede komt, ook degenen die zich onderaan 
de sociale ladder bevinden? Hoe kunnen we de solidariteit opnieuw uitvinden?

Eén ding is duidelijk: er zijn geen eenvoudige oplossingen. Onze welvaartsstaat 
verdraagt geen eendimensionaal denken. Om het glazen plafond te doorbreken 
is het noodzakelijk om verschillende logica’s te gebruiken en te combineren: 
horizontale en verticale solidariteit, verzekering en bijstand, bescherming en 
activering. En de distributieve inspanningen moeten worden versterkt.

Wanneer de onderkant van de samenleving zich in een gevarenzone bevindt, 
moet de verzorgingsstaat harder werken: hij moet het onderwijs voor de 
zwaksten verbeteren, de inkomens van degenen onderaan de ladder verhogen en 
waardevolle banen creëren die versterken wat Pierre Rosanvallon ‘communalité’ 
noemt, dat wil zeggen: de banden van wederkerigheid. Maar dat alles heeft 
een prijs. Aangezien er geen rek meer is op de overheidsuitgaven bovenop de 
stijgende kosten van de vergrijzing en de strijd tegen de klimaatopwarming, 
moeten zowel de inkomsten als de uitgaven meer herverdelend worden: 
het zal nodig zijn harder op te treden tegen de Matthew-effecten zonder 
daarbij evenwel af te zien van het principe van universele bescherming. De 
verzorgingsstaat zal selectiever moeten worden, zonder zich daarom uitsluitend 
te richten op de bestrijding van de armoede.

Dat is zeker geen gemakkelijk programma en de politiek evolueert niet altijd 
in de gewenste richting. Integendeel, in veel landen, waaronder het onze, 
is het discours geleidelijk verhard: de minimumlonen worden niet langer 
beschouwd als bescherming voor de zwakke werknemer, maar als een obstakel 
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voor zijn intrede op de arbeidsmarkt. Hetzelfde wordt gezegd over de sociale 
zekerheid: hoewel de uitkeringen voor langdurig werklozen erg ontoereikend 
zijn geworden – voor gezinnen met kinderen liggen de bedragen ver beneden 
de armoedegrens – worden ze nog steeds als een handicap beschouwd in 
het kader van herintreding op de arbeidsmarkt. Auteurs als Milanovic staan 
daarom sceptisch tegenover de mogelijkheden om adequaat te reageren op de 
golf van ongelijkheid: hij vreest dat de ongelijkheidstrends zullen leiden tot 
beleid dat de ongelijkheden veeleer verscherpt dan afzwakt met enerzijds een 
neerwaartse druk op de lage lonen, en dus op de uitkeringen van degenen die 
zijn uitgesloten van de arbeidsmarkt, en anderzijds betere sociale bescheming 
voor sterke mannen en vrouwen wier maximale betrokkenheid onmisbaar is 
voor de nieuwe economie. Grotere ongelijkheid leidt tot plutocratie, ze vormt 
een vruchtbare bodem voor populisme en kan uiteindelijk sterke kwaadaardige 
krachten in beweging zetten. Veel waarnemers zijn van mening dat de recente 
politieke ontwikkelingen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten of de 
opkomst van populisme in veel Europese landen daarmee verbonden zijn.

Dus waarom zouden we blijven geloven dat vooruitgang mogelijk is voor ons 
allemaal? Welke argumenten kunnen politici gebruiken om hun kiezers te 
overtuigen van het belang van een herverdelingsagenda?

6. NAAR EEN MEER HERVERDELENDE VERZORGINGSSTAAT: ZEVEN ARGUMENTEN OM 

POLITICI EN KIEZERS TE OVERTUIGEN

6.1. BELGIE, VOLG HET VOORBEELD VAN NEDERLAND

De ervaring van Nederland leert dat meer herverdelende sociale uitgaven 
mogelijk zijn zonder verlies van legitimiteit. In Nederland bedraagt het 
aandeel van de overheidsuitgaven dat bestemd is voor de armste 20% van 
de gezinnen 35%. In België is dat slechts 29%. Nederland geeft over het 
algemeen ook minder uit. Onze noorderburen lijken overheidsuitgaven dus 
slimmer te beheren: een meer progressieve (herverdelende) verzorgingsstaat, 
nog steeds ondersteund door een grote middenklasse, is dus mogelijk (Verbist 
en Matsaganis, 2014).

6.2. WELBEGREPEN EIGENBELANG

Armoede en sociale uitsluiting gaan vaak gepaard met ziekte, slechte 
schoolprestaties, slechte beslissingen in het leven, wantrouwen, psychologische 
problemen, criminaliteit, enz. Armoede is dus nefast voor de samenleving als 
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geheel. Nog meer dan ongelijkheid op zich, kan inactiviteit en economische 
kwetsbaarheid kwaadaardige krachten doen ontstaan. In dat licht is een 
progressievere verzorgingsstaat goed voor iedereen, omdat hij de kwaliteit van 
de samenleving als geheel verbetert.

6.3. DE NIEUWE ECONOMIE HEEFT DE VERZORGINGSSTAAT NODIG

Het wordt vaak vergeten, maar de verzorgingsstaat vervult zowel een sociale 
als een economische rol. Er zijn zelfs redenen om te denken dat in de nieuwe 
economie de markt niet minder maar juist meer afhankelijk is geworden van de 
overheid. In The Entrepreneurial State laat Mazzucato (2015) zien dat een groot 
deel van de technologische innovatie die ten grondslag lag aan de ontwikkeling 
van de iPhone werd gefinancierd door de Amerikaanse staat, niet alleen door 
de NASA, maar ook door de departementen Onderwijs en Onderzoek. De 
risico’s van innovatie worden dus “gesocialiseerd”. De voordelen ervan worden 
echter disproportioneel geprivatiseerd. Inzetten op de ontwikkeling van 
zoveel mogelijk talent is meer dan ooit een economische noodzaak. Dat alles 
veronderstelt een betere sociale bescherming en een efficiënter schoolsysteem, 
met andere woorden – gezien het hoge niveau van sociale uitgaven – grotere 
herverdelingsinspanningen.

6.4. NIEUWE BANEN KUNNEN DE “BAND VAN MAATSCHAP” VERSTERKEN2

De toenemende kwetsbaarheid aan de onderkant van de samenleving 
dwingt ons om de solidariteit opnieuw uit te vinden. We hebben een tekort 
aan zorgpersoneel, een tekort aan verpleegkundigen, maar ook aan cipiers. 
Anderzijds worden we geconfronteerd met een grote groep laaggeschoolden 
die niet werken. Hoe komt het dat we die tegenspraak niet kunnen oplossen? 
Dat geldt ook voor onze scholen, waar er een groep kinderen is die meer zorg, 
meer tijd, meer aandacht nodig heeft. Waarom kunnen we niet meer personeel 
aanwerven voor die taken? Waarom hebben we overvolle kleuterklassen, te 
weinig cipiers en te weinig mensen om ouderen te helpen? De middelen zijn 
er. En we hebben de tijd.

6.5. EUROPESE WAARDEN EN INSTELLINGEN

Hoewel nooit iets definitief verworven, worden in Europa de waarden van 
gelijkheid, broederschap en vrijheid gedeeld en zijn ze stevig verankerd 

(2) Naar Harry Hoefnagels.
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in de verdragen. Maar in de strijd tegen de nieuwe golf van ongelijkheid is 
versterking van multilateralisme een absolute noodzaak: de sterke inegalitaire 
krachten kunnen niet langer alleen op nationaal niveau worden omgebogen. 
Europa moet de weg wijzen naar internationalere samenwerking op het gebied 
van belastingen, lonen en sociaal beleid. De weg is nog lang en de socialisering 
van het Europese project gaat langzaam vooruit, maar als we goed kijken, 
onder de radar, zien we dat de sociale doelstellingen geleidelijk aan worden 
geïntegreerd in het Europese besluitvormingsproces: het Europese semester 
wordt voorzichtig “gesocialiseerd” en de onlangs aangenomen Europese 
pijler van sociale rechten kan een sterke referentie worden voor het aangaan 
van bindende overeenkomsten op het gebied van sociale doelstellingen, 
minimumlonen, sociale rechten in de platformeconomie, enz.

6.6. TEGENMACHTEN

Veel auteurs associëren de opkomst van de ongelijkheid met de achteruitgang 
van de traditionele sociale bewegingen en de teloorgang van de sociale 
dialoog. De IAO, de OESO, de Europese Commissie en een groeiend aantal 
onderzoekers pleiten terecht voor een versterking van de sociale dialoog. 
Het is geen toeval dat de landen waar de sociale dialoog sterk is, ook die 
landen zijn waar de ongelijkheid het laagst is. Maar de verzwakking van deze 
dialoog – ook in België – is geen toeval. Ze is gekoppeld aan de globalisering, 
technologisering, individualisering, het verdwijnen van grote bedrijven, de 
diversificatie van de werknemersbelangen en de internationalisering van de 
bedrijven. Vandaar het belang om niet alleen nieuwe modellen van sociale 
dialoog uit te vinden, maar ook om kleine lokale initiatieven te versterken als 
nieuwe kernen van tegenmacht. Dat brengt me bij de zevende boodschap van 
hoop.

6.7. SOCIALE INNOVATIE

Overal ontstaan ontelbare nieuwe vormen van solidariteit. Op lokaal niveau 
schieten de sociale projecten als paddenstoelen uit de grond. De rol van 
maatschappelijk werk en ontelbare lokale initiatieven, zowel hier als in het 
zuiden, mag niet worden verwaarloosd. Sociale actie draagt letterlijk bij tot “het 
spijzen van de hongerigen, het laven van de dorstigen, het herbergen van de 
vreemdelingen, het kleden van de naakten, het verzorgen van de zieken en het 
bezoeken van de gevangen”. Het helpt degenen die niet voldoende beschermd 
zijn door de traditionele structuren; het geeft vertrouwen en herstelt het 
vermogen om deel te nemen aan de samenleving (Oosterlynck et al., 2018). 
Natuurlijk kunnen we niet verwachten dat deze initiatieven, ondanks hun 
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verdienstelijke inspanningen, een onmiddellijke en significante impact hebben 
op ongelijkheid en armoede. Maar door het verlichten van ontbering, door 
de overheid te wijzen op opkomende behoeften, door het sociale weefsel te 
verstevigen en de maatschappij van binnenuit te versterken, helpt sociale actie 
om de sociale en politieke voorwaarden te creëren die noodzakelijk zijn om de 
herverdelende verzorgingsstaat te schragen.

Een echte sociale staat moet er zijn voor iedereen, niet alleen voor de armen. 
Niettemin moet hij zich in de eerste plaats richten op de meest dringende 
behoeften. Zijn ethische basis bestaat uit het versterken van de waardigheid en 
de ontplooiing van iedereen, vooral daar waar ze het meest bedreigd lijken te 
zijn. De kwaliteit van de verzorgingsstaat wordt uiteindelijk gemeten aan de 
manier waarop de zorg de zwaksten ten goede komt.

De verzorgingsstaat mag de economie niet tegenwerken, maar moet deze zoveel 
mogelijk ondersteunen. De solidariteit moet gepaard gaan met wederkerigheid. 
Maar, zoals Martha Nussbaum opmerkte, wederkerigheid mag niet beperkt 
blijven tot economische uitwisseling: “De maatschappij wordt gecementeerd 
door een brede waaier van relaties en verbondenheid, waarvan slechts een 
klein deel verband houdt met economische productiviteit.” Zo zijn we weer 
terug bij het uitgangspunt. Er dienen zich veel mogelijkheden aan om de 
wederzijdse solidariteit te versterken, vooral in de groeiende sector van de zorg, 
en zodoende de kwaliteit van de samenleving als geheel te verbeteren om zo 
weerstand te bieden tegen de ongelijkheidsgolf.
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