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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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SOCIALE BESCHERMING IN HET 
TIJDPERK VAN DIGITALISERING1

DOOR BART COCKX
Vakgroep Economie, UGent

Een adequate sociale zekerheid voor de kortgeschoolde bevolking in een 
kenniseconomie is het thema van de voormiddagsessie van dit forum. Eén 
manier om dit thema de behandelen is het huidige beleid op de korrel nemen: 
het gebrek aan selectiviteit van de taxshift hekelen2, de zin en onzin van een 
versterkte degressiviteit in de werkloosheidsverzekering bespreken3, stellen 

(1) Uiteenzetting op het Forum De Sociale Zekerheid van de Toekomst, georganiseerd door de 
FOD Sociale Zekerheid, Brussel, 28 februari 2019.
(2) Tabel 2 van Capéau et al. (2018) is een perfecte illustratie van het probleem. De tabel geeft de 
tewerkstellingseffecten van de taxshift doorheen de loonverdeling weer. Hieruit blijkt dat er enkel 
een substantieel effect is op tewerkstelling in de laagste vier inkomensdecielen. Voor de hoogste 
drie inkomensdecielen is het effect zelfs negatief. Dit is geen verrassing, want haast iedereen van 
laatst vernoemde groepen is aan het werk: er is geen marge om de werkgelegenheid te verhogen. 
Indien we de middelen van de taxshift die aan de hoogste zes inkomensdecielen uitgegeven worden, 
zouden verschuiven naar de laagste vier, dan zou de taxshift, zonder dat het ons iets extra kost, 
leiden naar een substantiële verhoging van de werkgelegenheid. Het feit dat in de huidige taxshift 
de werkgeversbijdrage op het minimumloon nul is, is geen beletsel om de lastenverlaging voor de 
lage lonen nog verder te verlagen: een negatieve lastenverlaging is een subsidie. De subsidie zorgt 
ervoor dat het verschil tussen de minimumloonkost en de productiviteit bijgepast wordt. Anders 
zijn werkgevers in de private sector nooit bereid om deze minder productieve werkkrachten tewerk 
te stellen. Zij moeten immers winst maken, anders gaan ze failliet. Dit neemt niet weg dat deze 
stimulering van de vraag gekoppeld moet worden aan een stimulering van het aanbod: eenzijdige 
maatregelen hebben geen zin. Wat dit laatste betreft, vormen de voorstellen van Teughels (2018) 
een interessante aanzet.
(3) Zie hierover Capéau et al. (2018) en Spinnewijn (2018).
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dat een verhoging van het minimumloon zonder deze te flankeren met lagere 
werkgeversbijdragen op lage lonen zijn doel voorbij schiet4, …

Een 75ste verjaardag van de sociale zekerheid is echter de gelegenheid om de 
horizon te verleggen. Ik heb dit forum aangegrepen om een beter inzicht te 
verwerven in de structurele evoluties die de organisatie van productie en werk 
ondergaan en om na te gaan welke implicaties deze op termijn zullen hebben 
op de sociale bescherming in het algemeen en op die van kortgeschoolden in 
het bijzonder. Vandaag deel ik mijn verworven inzichten met u. Deze zijn 
nog verre van definitief of volledig, maar ik hoop dat ze een bijdrage kunnen 
leveren aan het debat dat we hierover vandaag en in de toekomst samen zullen 
voeren.

Mijn uiteenzetting is als volgt opgebouwd; ik presenteer eerst een aantal 
feiten en daarna volgen verklaringen, gevolgen, uitdagingen en een aanzet tot 
oplossingen.

1. FEITEN

Het loonaandeel is het aandeel van de loonmassa (product van loon en het 
aantal gewerkte uren) in de toegevoegde waarde (het bbp).5 Het overblijvende 
deel is grotendeels de vergoeding voor kapitaal. Tot in het begin van de jaren 
tachtig was de stabiliteit van het loonaandeel een “miraculeus” robuust macro-
economische vaststaand feit. De daling van dit aandeel sinds het begin van 
de jaren tachtig (Figuur 1) lijkt dus wel een fundamentele verandering in 
economische wetmatigheden te weerspiegelen. Een verklaring hiervoor zoeken 
is dan ook tot op vandaag voorwerp van wetenschappelijk onderzoek.

(4) De argumentatie loopt helemaal gelijk met die van voetnoot 1. Minimumlonen zijn in 
België immers al bij de hoogste in de Europese Unie, zeker als we er rekening mee houden dat 
er in de meeste sectoren minimumlonen onderhandeld zijn die hoger zijn dan het gegarandeerde 
minimum in alle sectoren. De sectorale minima zijn gemiddeld zo wat 20% hoger dan het 
gewaarborgde minimumloon (Kampelmann en Rycx, 2013). Als zulke hoge minimumlonen 
nog verder verhoogd worden, dan is de economische wetenschap eenduidig. Dan verlaagt dit het 
werkgelegenheidsniveau. Enkel indien de verhoging van het minimumloon gepaard gaat met een 
subsidie van de loonkosten, kan dit omgebogen worden tot een verhoging van de werkgelegenheid 
voor lage loontrekkers (Cockx, 2011).
(5) Loonaandeel = wL/Y, waarin w = loon, L = gewerkte uren, Y = toegevoegde waarde.
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FIGUUR 1: EVOLUTIE VAN HET LOONAANDEEL IN DE TOEGEVOEGDE WAARDE IN ONTWIKKELDE 

LANDEN

Bron: Dao et al., IMF Working paper 169, 2017.

Er is eveneens een sterk negatief verband vast te stellen tussen de evolutie van 
het loonaandeel en de inkomensongelijkheid, zoals gemeten door de Gini-
coëfficiënt: hoe lager dit aandeel, hoe groter de ongelijkheid (zie Figuur 2).

Ook in België is het loonaandeel sinds het begin van de jaren tachtig structureel 
gezakt. In België is ongelijkheid en armoede echter minder dan in andere 
landen een kwestie van werkenden. Het armoedecijfer onder werkenden in 
België hoort bij de laagste in de EU.6 Ongelijkheid draait bij ons meer om het 
inkomensverschil tussen diegenen die werken en diegenen die dat niet doen. 
Om dit punt te illustreren: in België was in 2017 nauwelijks de helft van de 
kortgeschoolde bevolking aan het werk. Bijna nergens anders in de EU is dit 
aandeel zo laag.7

(6) Armoede onder werkenden bedroeg in België in 2017 slechts 5%. (FOD Sociale Zekerheid, 2018).
(7) In 2017 bedroeg de werkgelegenheidsgraad onder kortgeschoolden in België 51% tegenover 
67% in de Europese Unie (FOD Sociale Zekerheid, 2018).
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FIGUUR 2: VERBAND TUSSEN DE EVOLUTIE VAN HET LOONAANDEEL EN ONGELIJKHEID (GINI-

COEFFICIENT)

Bron: Dao et al., IMF Working paper 169, 2017.

De sociale partners is de evolutie van het dalend loonaandeel niet ontgaan. 
Vakbonden zagen het in hun recente staking als argument om hogere lonen te 
eisen. Of dit argument steek houdt, is echter verre van evident. Want hogere 
lonen impliceren vaak lagere tewerkstelling. Het loonaandeel is functie van het 
product van lonen en tewerkstelling. Een stijging van het loon is dus helemaal 
geen garantie voor een stijging van het loonaandeel (Pak en Schwellnuss, 
2019).

Werkgevers leggen uit waarom het loonaandeel daalt. Het is een vergoeding 
voor de toegenomen investeringen en belastingen (VBO, 2018). De 
vergoeding van kapitaal bestaat inderdaad uit twee componenten: de normale 
competitieve vergoeding voor kapitaal en de bovennormale winsten. Een 
hogere vergoeding is verantwoord indien efficiëntieverhogende technologische 
innovaties structureel meer investeringen vragen.

2. VERKLARINGEN VAN DE ECONOMEN

De opkomst van supersterbedrijven vormt een deel van de verklaring (Autor et 
al., 2017). De komst van het internet en allerlei beoordelingsplatforms heeft 
het voor de consument veel makkelijker gemaakt om prijs en kwaliteit van 
producten en diensten met elkaar te vergelijken.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   466 20/09/19   12:22



467

SOCIALE BESCHERMING IN HET TIJDPERK VAN DIGITALISERING

Dit heeft de concurrentie tussen bedrijven in sterke mate verhoogd. Enkel 
de meest efficiënte bedrijven kunnen die concurrentie aan en verwerven 
een alsmaar groter marktaandeel. In elke sector is er wel een bedrijf dat 
veel productiever is dan de andere: het “supersterbedrijf ”. Voor dezelfde 
loonkost realiseert dit bedrijf meer omzet en meer winst. Hierdoor verkleint 
het loonaandeel in de toegevoegde waarde. Merk op: in dit verhaal zijn deze 
bedrijven superefficiënt omdat ze hun winsten investeren om te innoveren. 
De hogere vergoeding voor kapitaal is dus een normale vergoeding voor de 
toename van innovatieve investeringen voor betere producten. Dit lijkt dus 
het betoog van de werkgevers te bevestigen. Maar dit is niet het einde van het 
verhaal.

Vroeger verliep heel het productieproces van A tot Z onder hetzelfde dak. Je 
had toen reuzebedrijven zoals IBM, General Motors en Ford. In-huis-productie 
was nodig voor de opvolging van de kwaliteit in het productieproces.

Maar zoals de komst van het internet het voor de consument veel makkelijker 
heeft gemaakt om prijs en kwaliteit te vergelijken, zo hebben technologische 
ontwikkelingen ook drastisch de kosten verlaagd om de prijs en kwaliteit van 
intermediaire goederen te monitoren. Dit heeft drastische implicaties voor de 
organisatie van de productie.

Wat voorheen in huis geproduceerd werd, wordt voortaan uitbesteed, via een 
netwerk van leveranciers, franchising en toeleveringsketens. Deze functioneren 
als kleine met elkaar concurrerende satellieten rond het supersterbedrijf. Dit 
werkt kostenbesparend, want concurrentie drijft de prijs omlaag. Tegelijkertijd 
laat de technologie toe om aan toeleveranciers strikte kwaliteitsnormen op te 
leggen. Het gevolg is echter dat werknemers in deze satellieten niet langer een 
graantje van de rente van het grote concern kunnen meepikken; hun loon- en 
arbeidsvoorwaarden gaan erop achteruit.

Tegelijkertijd worden routinejobs geautomatiseerd en vervangen robots 
deze jobs van middengeschoolden. Dit wordt ook wel de “polarisering” 
van de arbeidsmarkt genoemd (Autor en Dorn, 2013; Goos et al., 2014). 
En de toenemende globalisering delokaliseert toeleveranciers van de 
supersterbedrijven naar het buitenland. Het gaat hier om jobs die voorheen 
door lager- en middengeschoolden werden uitgevoerd, die nu veel goedkoper 
in het buitenland worden opgenomen.
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3. GEVOLGEN

De consument lijkt alleen voordeel te hebben bij deze evoluties. Hij 
verwerft goederen en diensten van de meeste efficiënte bedrijven aan de 
beste prijs-kwaliteitsverhouding. Zolang de competitieve druk blijft bestaan 
en superbedrijven voortdurend investeren en innoveren, blijft dit voordeel 
behouden.

Niettemin is niets definitief. Na verloop van tijd ontstaat het gevaar dat 
superbedrijven hun verworven dominante positie gaan misbruiken. Dan 
gebruiken ze hun monopoliemacht om extranormale winsten binnen te rijven. 
Een recente studie documenteert dit verhaal van “tanende sterren” (Guttiérrez 
en Philippon, 2019). Dit zet tegelijkertijd hogergenoemde stelling van de 
werkgevers op losse schroeven. Maar een doeltreffend concurrentiebeleid kan 
een oplossing bieden.

De toenemende productie in supersterbedrijven en hun satellieten stelt zowel 
consument als eigenaars van kapitaal tevreden. Ook de hooggeschoolde 
werknemers, die de kernactiviteit in het supersterbedrijf uitvoeren, worden 
royaal vergoed voor hun creatieve activiteiten (Akerman, 2018). Het gelag 
wordt betaald door de werknemers en zelfstandigen (of moeten we zeggen 
schijnzelfstandigen?) bij toeleveranciers van de supersterbedrijven. In zijn 
boek “The Fissured Workplace” (vrij vertaald, “de gespleten werkplek”) 
documenteert Harvard econoom David Weil in detail hoe deze evolutie in 
de Verenigde Staten van Amerika (VS) heeft geleid tot een toename van de 
inkomensongelijkheid en een afname van de sociale bescherming. Dit zou 
verplichte lectuur moeten zijn voor eenieder die zich met dit thema bezighoudt. 
Topeconomen Katz en Krueger hebben het belang van deze evolutie in de VS 
trachten te vatten. Tussen 1980 en 2015 is het aandeel zelfstandigen in de 
werkende bevolking bijna verdubbeld, van 8,7% naar 16,5%. Het aandeel dat 
in atypische contracten werkt is met 2 tot 5 procentpunten toegenomen (Katz 
en Krueger, 2019a/b).

Deze evolutie wordt nog versterkt door de komst van online platforms die 
zich opwerpen als intermediair tussen arbeidskrachten en consumenten. 
Hun komst versterkt de druk op de sociale bescherming, omdat de geleverde 
diensten via deze platforms vaak onttrokken worden aan de bestaande 
controlemechanismen in het reguliere circuit en leiden tot oneerlijke 
concurrentie.
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Op dit ogenblik is het belang van de platformeconomie nog gering, maar ze 
groeit exponentieel. Figuur 3 illustreert voor België de opkomst van een aantal 
platforms in de laatste 10 jaar. De Google trends weerspiegelen het aantal 
keren dat deze platforms in een zoekopdracht werden gebruikt. Je kan zien dat 
het gaat om een zeer recent fenomeen, maar de groei is exponentieel.

FIGUUR 3: OPKOMST VAN PLATFORMS IN BELGIE IN DE LAATSTE TIEN JAAR

Bron: Google.

We bespraken de evolutie naar slechtere arbeidsvoorwaarden in de VS. Hoe 
relevant is dit probleem voor landen met een veel betere sociale bescherming 
dan in de VS? Zoals gezegd, voor diegenen die werk hebben in ons land, 
lijkt er nauwelijks een probleem. Maar een groot aandeel van de bevolking 
in België, zeker als het om kortgeschoolden gaat, werkt officieel niet. Neemt 
schijnzelfstandigheid en werk in het grijze of zwarte circuit toe? Hierover zijn er 
naar mijn weten weinig cijfers bekend. France Stratégie (2019), een strategisch 
adviesorgaan van de Franse overheid, is vorige week met een rapport naar 
buiten gekomen waarin deze het belang van zwartwerk inschat. In Frankrijk 
zou het gaan om ongeveer 5% van de volwassen bevolking en bij personen die 
het niet zo breed hebben, in veel hogere mate dan bij anderen.

Hoe beter het werk beschermd is, hoe vatbaarder het wordt voor delokalisatie. 
De slechte werkomstandigheden worden letterlijk uitgevoerd. Het gevolg 
is dat de zwaksten in onze samenleving achterblijven zonder werk of ze 
belanden, zoals gezegd, in het grijze of zwarte circuit wanneer ze onvoldoende 
werkervaring hebben voor het recht op een uitkering.
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4. UITDAGINGEN

Zoals we reeds verduidelijkten halen consumenten, werknemers van 
supersterbedrijven en aandeelhouders allen voordeel uit de beschreven 
evoluties. Maar wie zal er opkomen voor diegenen die geen werk hebben of 
die werken in precaire statuten?

En het probleem is complex. Het heeft een internationale dimensie. Hoe 
meer bescherming we leveren, hoe groter het risico op delokalisatie. Dit 
houdt gevaren in. Het leidt tot protectionistische reflexen. Maar veel van 
onze welvaart is juist verworven via vrijhandel. Door protectionisme dreigen 
we het kind met het badwater weg te gooien. Bestaat er een alternatief? 
Kunnen we clausules in handelsvoorwaarden opnemen om minimale 
arbeidsvoorwaarden te garanderen zonder dat dit ten koste gaat van de 
bevolking in ontwikkelingslanden?

De toename van uitbesteding, al dan niet geleverd via platforms, stelt de 
regulering voor nieuwe uitdagingen (Harris en Krueger, 2015). Zo zijn 
minimumlonen en regels met betrekking tot overuren niet relevant. Het gaat 
eerder om de bepaling van een eerlijke prijs, dan om de bepaling van een eerlijk 
loon. De dominante positie van het supersterbedrijf creëert monopoliemacht 
en dat zet de prijs onder druk. Vakbonden vormen een tegenmacht bij 
werknemersrelaties. Voor zelfstandigen of schijnzelfstandigen – de grens is 
vaak dun – is die tegenmacht er niet.

Tot slot gaat het niet op om aparte regels op te stellen voor de platformeconomie. 
Dezelfde activiteiten worden vaak in het reguliere circuit ook geleverd. Kijk 
maar naar de taxidienst Uber. Regulering in de platformeconomie moet 
daarom zo goed mogelijk afgestemd worden op die in het reguliere circuit.

5. AANZET TOT OPLOSSINGEN

De beschreven structurele evoluties gaan ten koste van zwakkere groepen, al 
dan niet tewerkgesteld. Zij moeten dus beter beschermd worden. Tegelijkertijd 
halen andere groepen voordeel uit deze evoluties, niet in het minst de 
consument. Als we zoeken naar oplossingen, moeten we maximaal verhinderen 
dat we tegelijkertijd alle voordelen tenietdoen. Deze werkwijze geeft ook de 
meeste kans op slagen. We formuleren een aantal voorstellen, hoewel deze 
verre van volledig zijn en zeker nog een doorgedreven reflectie vragen. Het gaat 
om een aanzet tot …
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Diensten die voorheen door werknemers gepresteerd werden, worden nu 
meer en meer door zelfstandigen uitgevoerd. De grens tussen werknemers- en 
zelfstandigenstatuut wordt hierdoor soms flinterdun. Het neutraliteitsprincipe 
moet maximaal verhinderen dat werknemers in het minst beschermde 
statuut worden geduwd. Dat is meestal het zelfstandigenstatuut. In geval 
diensten hoofdzakelijk aan één klant worden geleverd, zou men bijvoorbeeld 
kunnen uitgaan van het rechtsvermoeden van een werknemersstatuut. De 
hoofdklant zou dan de bewijslast krijgen om aan te tonen dat het niet om een 
werknemersstatuut gaat.

Omdat het soms moeilijk is om de verschillen tussen statuten duidelijk af te 
lijnen, zou ervoor gekozen kunnen worden om de twee socialezekerheidsstelsels 
meer naar elkaar toe te laten groeien. Dit wil zeggen: een gelijkere dekking 
voor dan weliswaar ook gelijkere bijdragen. Hierdoor maakt het minder uit 
voor welk statuut iemand kiest.

Door het ontstaan van nieuwe contractvormen is het niet steeds duidelijk 
welke regels van toepassing zijn. Het opstellen van duidelijke regels en 
eenvoudige procedures is een noodzakelijke voorwaarde om te komen tot een 
effectieve naleving van de regels. Eenmaal opgesteld moeten regels kenbaar 
gemaakt worden via informatiecampagnes. Tot slot valt er op te merken 
dat de controlerende diensten ook gebruik kunnen maken van de digitale 
mogelijkheden om grijs- en zwartwerk op te sporen. Het ontstaan van 
digitale platforms tussen consument en aanbieder zou deze controle er zelfs 
gemakkelijker op moeten maken.

De naleving van regels kan echter nooit enkel en alleen gebeuren via controle. 
Er moet een klimaat ontstaan, waarbij de actoren zelf belang hebben om hun 
gedrag aan te passen. Onlineplatforms kunnen ook hier behulpzaam zijn. Ze 
kunnen stem geven aan diegenen die misbruikt worden. “Name and shame-
lijsten” kunnen via reputatie-effecten veel doeltreffender zijn dan eender welke 
controle door de overheid.

Uitbesteding is een internationaal fenomeen. Aanpassen van nationale 
regels zal daarom nooit volstaan. Europese coördinatie in het ontwerp van 
deze regelgeving is daarom noodzakelijk. Dat dit niet makkelijk is, bewijzen 
de akkoorden die Europees Commissaris Marianne Thijsen bereikte over 
sociale dumping. De achillespees van dit akkoord is dat de betaling van 
socialezekerheidsbijdragen in het land van herkomst moet blijven gebeuren. 
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Zonder eengemaakte sociale zekerheid in de EU zet dit druk op landen met 
een betere sociale bescherming.

Hoe handelsakkoorden sluiten die minimale bescherming kunnen garanderen? 
Zolang de mondiale ongelijkheid niet is weggewerkt, zal dit een dilemma 
blijven.

Zoals het zin heeft om de sociale lasten te verlagen op lage lonen, valt een 
verlaging van lasten bij digitale platforms te overwegen. Deze platforms 
leveren immers vaak persoonlijke diensten, die niet zo’n hoge kwalificaties 
vereisen en in mindere mate het risico lopen om geautomatiseerd te worden. 
Het probleem is echter dat deze diensten op dit ogenblik vaak nog te duur zijn 
om zonder ondersteuning tot volle ontwikkeling te komen.

Deze subsidies bieden een aantal opportuniteiten: ze verminderen het risico 
op zwartwerk, ze creëren werk voor een doelgroep met de meeste noden en ze 
bieden de mogelijkheid tot flexibel werken.

Niettemin blijven er uitdagingen. Subsidiëring mag zich niet beperken tot de 
platformeconomie, want dat leidt tot oneerlijke concurrentie met gelijkaardige 
activiteiten in het reguliere circuit. Het kan ook niet de bedoeling zijn dat dit, 
zoals in de huidige regeling, beperkt blijft tot klusjes die op jaarbasis minder 
dan 6.130 EUR opleveren.

6. CONCLUSIE

De groeiende digitalisering leidt naar structurele veranderingen in de organisatie 
van productie en werk. Dit is vooruitgang voor consumenten, aandeelhouders 
en hooggeschoolden. Het is echter een achteruitgang voor kortgeschoolden. 
Hoe de bescherming van kortgeschoolden organiseren in een geglobaliseerde 
economie met supersterbedrijven is dé uitdaging van de toekomst.
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HOE KOSTENDEKKEND IS DE 
KINDERBIJSLAG IN VLAANDEREN? 
EEN VERGELIJKING VOOR EN NA 
DE ZESDE STAATSHERVORMING

DOOR SASCHA VERMEYLEN, TESS PENNE, JULIE VINCK EN TIM GOEDEME
Universiteit Antwerpen

1. INLEIDING

Overheden hebben verschillende instrumenten in handen voor de algemene 
ondersteuning van gezinnen met kinderen, alsook specifiek voor het voorkomen 
en bestrijden van kinderarmoede. Uit onderzoek van Verbist en Van Lancker 
(2016) blijkt dat landen die erin slagen een hoger deel van de kosten van 
kinderen te spreiden over de bevolking, ook in sterkere mate de (kinder)
armoedekloof reduceren. In België worden gezinnen met kinderen direct 
ondersteund door middel van de kinderbijslag, studietoelagen (cash benefits) 
en fiscale tegemoetkomingen voor kinderen ten laste. Daarnaast is er ook 
indirecte ondersteuning van kinderen, via het onderwijs, de gezondheidszorg 
en mobiliteit (in-kind benefits).

De Zesde Staatshervorming heeft het landschap van gezinsondersteunende 
maatregelen sterk veranderd. Na een lange institutionele crisis legde het 
Vlinderakkoord van 11 oktober 2011 de basis van deze Zesde Staatshervorming 
(Federale overheid, 2011). Hierin werd onder meer vastgelegd op welke 
manier de Belgische sociale zekerheid kan worden ingepast in de gelaagde 
Belgische bestuursstructuren (Cantillon, 2012). Op administratief niveau 
werd de kinderbijslag opgenomen in de grondwet, werden bevoegdheden 
overgeheveld van het federale niveau naar het niveau van de deelstaten en 
trad de Algemene Kinderbijslagwet in werking (FAMIFED, 2017). De Zesde 
Staatshervorming bood de deelstaten ook de mogelijkheid om de kinderbijslag 
grondig te hervormen. In Vlaanderen werd de kinderbijslag sinds 1 januari 
2019 omgedoopt tot ‘het Groeipakket’. Het Groeipakket omvat het geheel van 
financiële tegemoetkomingen voor gezinnen met kinderen in Vlaanderen, op 
het belastingkrediet na, en streeft naar een geïntegreerd gezinsbeleid (Kind en 
Gezin, 2018). Ieder kind geboren vanaf 1 januari 2019 valt onder de noemer 
van het Groeipakket.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   479 20/09/19   12:23



480

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4e TRIMESTER 2018

In dit artikel onderzoeken we in welke mate de kinderbijslag de kosten van 
kinderen dekt en in welke mate deze kostendekkingsgraad verschilt voor en 
na de Zesde Staatshervorming. Aan de hand van de referentiebudgetten voor 
22 typegezinnen wordt berekend wat een kind minimaal nodig heeft om 
adequaat te participeren aan de samenleving in Vlaanderen. Het gebruik van de 
referentiebudgettenmethode maakt het mogelijk om na te gaan of, en in welke 
mate, de kinderbijslag voor en na de Zesde Staatshervorming de minimale 
kosten van een kind dekt. Dit is een belangrijke vraag omdat, gestaafd door 
artikel 27 en 31 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind (Verenigde 
Naties, 1989), alle kinderen een gelijke kans zouden moeten hebben op 
een veilige kindertijd om op die manier een volwaardige participatie aan de 
samenleving te kunnen bewerkstelligen. Het kan daarom aangewezen zijn 
om minstens de minimumkosten van kinderen te dekken door (een mix van) 
overheidstegemoetkomingen (Storms en Bogaerts, 2012), zeker voor kinderen 
die opgroeien in de meest kwetsbare gezinnen. Deze studie is dan ook erg 
complementair met voorgaand onderzoek naar de rol van kinderbijslag bij 
het terugdringen van kinderarmoede (Cantillon, Van Lancker, Goedemé, 
Verbist en Salanauskaite, 2012), naar de armoede- en verdelingseffecten van de 
nieuwe kinderbijslag (Cantillon et al., 2013; Van Lancker, Vinck en Cantillon, 
2016; Vinck, Van Lancker en Verbist, 2015), en naar de doeltreffendheid van 
de financiële tegemoetkomingen voor kinderen ten laste (Penne, Hufkens, 
Goedemé en Storms, 2018); (Storms en Bogaerts, 2012).

In wat volgt gaan we eerst dieper in op hoe de kinderbijslag in Vlaanderen is 
veranderd door de Zesde Staatshervorming (Sectie 2). Vervolgens bespreken 
we vanuit micro- en macroperspectief waarom het compenseren van de kosten 
van een kind wenselijk is (Sectie 3). In Sectie 4 wordt het theoretische kader 
omtrent de kosten van het kind toegelicht. Nadien bespreken we de data en 
gebruikte methode (Sectie 5). De resulaten worden gepresenteerd in Sectie 6. 
Afsluitend worden een conclusie en enkele beleidsaanbevelingen geformuleerd 
(Sectie 7 en 8).
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2. DE KINDERBIJSLAG VOOR EN NA DE ZESDE STAATSHERVORMING

De Vlaamse Regering (2016) definieert kinderbijslag als: “een financiële 
tegemoetkoming om de kosten in de opvoeding van kinderen te ondersteunen. 
Het is een instrument dat we inzetten met als doelstelling kinderen 
ontplooiings- en ontwikkelingskansen te geven waarmee we hen ondersteunen 
om aan de samenleving te participeren”. In België wordt de kinderbijslag 
gekenmerkt door een samenvoeging van drie basisingrediënten: universaliteit, 
inkomensselectiviteit en categoriale selectiviteit (Hufkens, Vandelannoote, 
Van Lancker en Verbist, 2013), ook wel progressief universalisme genoemd 
(Vinck, Verbist, Van Lancker, Hufkens en Vandelannoote, 2015). Dit houdt 
in dat iedereen recht heeft op kinderbijslag (i.e. universaliteit die berust 
op het principe van horizontale solidariteit) maar dat, afhankelijk van het 
gezinsinkomen en het statuut van het gezin, er een verhoogd bedrag wordt 
toegekend (i.e. selectiviteit die berust op het principe van verticale solidariteit). 

De Vlaamse regering heeft door de Zesde Staatshervorming de kans aangegrepen 
om de kinderbijslag ook inhoudelijk te wijzigingen. De invulling van de nieuwe 
kinderbijslag stoelt op drie ‘pijlers’ waarin beide solidariteitsprincipes tot uiting 
komen: 1) een onvoorwaardelijk basis- en startbedrag (gelijkheidsprincipe), 
2) selectieve en gezinsgemoduleerde toeslagen (selectiviteitsprincipe) en 3) 
participatietoeslagen (selectiviteitsprincipe). Tabel 1 geeft een overzicht van de 
bedragen voor en na de Zesde Staathervorming.
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TABEL 1: VERGELIJKING VAN NOMINALE BEDRAGEN IN KINDERBIJSLAG VOOR EN NA DE ZESDE 

STAATSHERVORMING

Kinderbijslag voor de Zesde 
Staatshervorming 
(bedragen 2018)

Kinderbijslag na de 
Zesde Staatshervorming: 
Groeipakket (bedragen 2019)

Pijler 1 (gelijkheidsprincipe)
Geboortepremie 1e kind: 1.247,58 EUR

2e e.v. kind: 938,66 EUR
1.100 EUR

Adoptiepremie Elk kind: 1.247,58 EUR 1.100 EUR
Basiskinderbijslag 1e kind: 92,09 EUR*

2e kind: 170,39 EUR*
3e e.v. kind: 254,40 EUR*

160 EUR*

Leeftijdstoeslag 1e kind van de gewone schaal1
 [6-11 jaar]: 16,04 EUR*
 [12-17 jaar]: 24,43 EUR*
 [18-24 jaar]: 28,16 EUR*
Andere kinderen2

 [6-11 jaar]: 31,99 EUR*
 [12-17 jaar]: 48,88 EUR*
 [18-24 jaar]: 62,15 EUR*
Kinderen met beperking 
geboren voor 1 juli 1966:
1e kind (geen supplement 
voor eenoudergezin): 53,94 
EUR*
Andere kinderen: 62,15 
EUR*

Afgeschaft

Jaarlijkse bijslag 
(schoolbonus of -premie)

Kinderen zonder toeslag3

 [0-5 jaar]: 20,40 EUR**
 [6-11 jaar]: 43,86 EUR**
 [12-17 jaar]: 61,20 EUR**
 [18-24 jaar]: 81,60 EUR**
Kinderen met toeslag
 [0-5 jaar]: 28,16 EUR**
 [6-11 jaar]: 59,76 EUR**
 [12-17 jaar]: 83,66 EUR**
 [18-24 jaar]: 112,62 EUR**

Alle kinderen:
[0-4 jaar]: 20 EUR** 
[5-11 jaar]: 35 EUR**
[12-17 jaar]: 50 EUR**
[18-24 jaar]: 60 EUR**

(1) Kinderen van rang 1 die geen sociale toeslag ontvangen, geen handicap of beperking hebben en 
geen recht hebben op de verhoogde wezenbijslag.
(2) Kinderen vanaf rang 2 en kinderen van rang 1 die recht hebben op een sociale toeslag, een 
handicap of beperking hebben of recht hebben op de verhoogde wezenbijslag.
(3) Kinderen die geen sociale toeslag ontvangen, geen handicap of beperking hebben en geen recht 
hebben op de verhoogde wezenbijslag.
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Kinderbijslag voor de Zesde 
Staatshervorming 
(bedragen 2018)

Kinderbijslag na de 
Zesde Staatshervorming: 
Groeipakket (bedragen 2019)

Pijler 2 (selectiviteitsprincipe)
Sociale toeslagen Langdurig werkloze en 

gepensioneerde ouder(s)
 1e kind: 46,88 EUR*
 2e kind: 29,06 EUR*
 3e e.v. kind 
(tweeoudergezin): 5,10 EUR*
3e e.v. kind (eenoudergezin): 
23,43 EUR*
Langdurig zieken en invaliden
 1e kind: 100,86 EUR*
 2e kind: 29,06 EUR*
3e e.v. kind (tweeoudergezin): 
5,10 EUR*
3e e.v. kind (eenoudergezin): 
23,43 EUR*
Eenoudergezinnen
 1e kind: 46,88 EUR*
 2e kind: 29,06 EUR*
 3e kind: 23,43 EUR*
Inkomensgrenzen
 [eenouder]: 2.452,41 EUR*
 [tweeouder]: 2.531,55 EUR*

Gezinsinkomen [<30.386,52 
EUR]
 1 kind: 50 EUR* per kind
 2 kinderen: 50 EUR* per 
kind
 3 e.v. kinderen: 80 EUR* 
per kind
Gezinsinkomen [30.387,52-
60.000 EUR]
 1-2 kinderen: 0 EUR* per 
kind
 3 e.v. kinderen: 60 EUR* 
per kind
Gezinsinkomen [>60.000 
EUR]
 Niet van toepassing

Zorgtoeslagen Wezen: 353,76 EUR* 
aangevuld met leeftijdstoeslag 
‘andere kinderen’.
Pleegkinderen: 61,79 EUR*
Kinderen met een handicap: 
Afh. van ernst aandoening: 
[80,75 EUR - 538,36 
EUR]4*

Wezen: 160 EUR* 
Halve wezen: 80 EUR*
Pleegkinderen: 61,79 EUR*
Kinderen met een handicap: 
Onveranderd4*

(4) Voor meer informatie: FAMIFED, 2018.
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Kinderbijslag voor de Zesde 
Staatshervorming 
(bedragen 2018)

Kinderbijslag na de 
Zesde Staatshervorming: 
Groeipakket (bedragen 2019)

Pijler 3 (selectiviteitsprincipe)
Participatietoeslagen Geen kinderopvangtoeslag

Geen kleutertoeslag
School- en studietoelagen 
zijn niet geïntegreerd in de 
kinderbijslag5

Kinderopvangtoeslag:
Niet- inkomensgerelateerde 
kinderopvang: 3,17 EUR 
per dag
Kleutertoeslag:
[3 jaar]: 130 EUR**
[4 jaar]: 130 EUR** na 
bewijs herinschrijving 
en aanwezigheidsvereiste 
(voorwaardelijk)
Schooltoeslag: (inkanteling van 
de huidige schooltoelagen, 
parameters niet gekend op 
moment van uitvoeren van 
de studie)

Opmerking: * = maandelijks, ** = jaarlijks.

Bron: Van Lancker, Vinck en Cantillon, 2016; Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, 2017; 
Conceptnota ‘Voor elk kind en elk gezin een groeipakket op maat’; Voorontwerp van decreet tot regeling 
van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid; www.groeipakket.be.

De eerste pijler zorgt voor een universele kinderbijslag die voor iedereen gelijk 
is. Het basisbedrag en de daarbij horende rangtoeslag van het oude stelsel 
worden vervangen door één uniform basisbedrag van 160 EUR per kind 
per maand, ongeacht de leeftijd of rang van het kind. Verder worden ook de 
adoptie- en geboortepremies verlaagd en gelijkgeschakeld. De jaarlijkse bijslag 
(ook gekend als schoolbonus of schoolpremie) van het oude stelsel wordt in het 
Groeipakket omgevormd tot een universele schoolbonus zonder onderscheid 
naar kinderen met en zonder toeslag.

De tweede pijler is gebaseerd op het selectiviteitsprincipe. Het bestaat uit de 
sociale toeslagen en zorgtoeslagen. Het stelsel voor de Zesde Staatshervorming 

(5) Voor meer informatie: Onderwijs Vlaanderen, 2018.
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biedt sociale toeslagen aan na een inkomenstoets in samenhang met een 
verkregen statuut, zoals alleenstaanden, langdurig werklozen of langdurig 
zieken. Het houdt met andere woorden zowel een categoriale selectiviteit als een 
inkomensselectiviteit in. Vanaf 2019 wordt het categoriale selectiviteitsprincipe 
losgelaten en worden de sociale toeslagen enkel toegewezen na vaststelling 
van een financiële behoeftesituatie op basis van het (bruto belastbaar) 
gezinsinkomen (zie Kind en Gezin, 2018). Het is dan ook belangrijk dit 
inkomensbegrip zo sluitend mogelijk te definiëren (zie Vinck et al., 2015).

Wat de zorgtoeslagen betreft, hebben pleegkinderen, halve wezen (indien 
overlevende ouder niet hertrouwd), wezen en kinderen met een handicap 
of beperking recht op een toeslag op het basisbedrag (Van Lancker, Vinck 
en Cantillon, 2016) in het oude stelsel. In het Groeipakket blijven deze 
rechten behouden, mits een aanpassing van de bedragen voor de wezen, waar 
voornamelijk halve wezen een lagere toeslag krijgen in vergelijking met het 
oude systeem.

De derde, en bovendien nieuwe, pijler omvat de participatietoeslagen. Deze 
toeslagen kunnen gezinnen ontvangen indien hun kind deelneemt aan 
kinderopvang en onderwijs. De bedoeling van deze pijler is het gebruik van 
deze diensten te stimuleren (Kind en Gezin, 2017). Hier sluipt dus een zekere 
vorm van voorwaardelijkheid binnen (Steunpunt tot bestrijding van armoede, 
bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting, 2017). De kinderopvangtoeslag 
heeft enkel betrekking op niet-inkomensgerelateerde kinderopvang. De 
kleutertoeslag is onafhankelijk van het inkomen maar heeft als voorwaarde 
dat het kind op de leeftijd van drie jaar ingeschreven is in een kleuterschool, 
het ingeschreven blijft wanneer het vier jaar wordt en voldoende aanwezig is 
in het kleuteronderwijs. De schooltoeslag is een inkanteling van de vroegere 
schooltoelagen in het Groeipakket. Deze toeslag wordt enkel toegekend indien 
het gezinsinkomen onder een bepaalde maximumgrens ligt. De precieze 
modaliteiten van deze integratie waren echter nog niet bekend op het moment 
dat de studie werd uitgevoerd.
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3. WAAROM IS KOSTENCOMPENSATIE VAN KINDEREN WENSELIJK?

Op microniveau kan men aannemen dat koppels kiezen voor kinderen als 
anticipatie op het ervaren van geluk en voldoening, ook wel nut6 genoemd. 
Dit maakt het kind een (duurzaam) consumptiegoed. De neoklassieke 
economische theorie beschrijft de beslissing omtrent het krijgen van kinderen 
dus als een economisch rationele keuze, een nutsmaximalisatieproces (Gauthier, 
2007). Naast de nutsmaximalisatie, kan er vanuit micro-economische 
ideeën ook een kosten-batenfunctie worden opgesteld, onderhevig aan een 
inkomensbeperking en de individuele voorkeuren van een gezin (Gauthier, 
1999). Wanneer koppels kiezen voor kinderen, kan men concluderen dat het 
nut en de baten groter zijn dan de private kosten die ermee gepaard gaan (Wolf, 
Lee, Miller, Donehower en Genest, 2011; Donni, 2015; Bradbury, 2008). Dit 
argument kan zowel pro als contra standpunten omtrent kostencompensatie 
van kinderen voortbrengen. Enerzijds (contra) kan men een kind beschouwen 
als een particuliere beslissing, wat de verantwoordelijkheid en de verbonden 
kosten bij de ouders legt (Pott-Buter en Groot, 1988). Anderzijds (pro) is er 
het nut en het beschikbare inkomen dat verschilt naargelang het huishouden. 
Koppels zonder kinderen halen meer nut uit hun beschikbare inkomen dan 
ouders met kinderen met hetzelfde beschikbare inkomen (Donni, 2015). 
Kostencompenserende en inkomensondersteunende maatregelen zorgen voor 
een verhoging van het beschikbare inkomen voor gezinnen met kinderen 
(horizontale herverdeling) en bijgevolg een stijging van het nut uit dat inkomen.

Over de toepassing van de economische theorie op fertiliteit zijn heel wat 
kritische kanttekeningen gemaakt. Vooreerst gaat de rationele keuzetheorie 
uit van volledige informatie, waarbij ouders een zicht hebben op de volledige 
kosten en baten van een (extra) kind. De vraag is of er niet eerder sprake 
is van situationele informatie, los van de accuraatheid hiervan. Zo kan een 
inschatting van de kost van een kind door de ouders op voorhand zowel een 
over- als een onderschatting betekenen, wat in beide gevallen een afstand 
houdt van de reële kost van een kind (Gauthier, 2007). Een tweede kritiek 
heeft betrekking op de bekommernis of een kind kan worden beschouwd 
als een consumptiegoed. Strikt economisch kan ook worden geredeneerd 
dat kinderen eerder investerings- en collectieve goederen zijn (Pott-Buter en 
Groot, 1988) en dus vanop macroniveau moeten worden benaderd.

(6) Nut wordt gedefinieerd als een numerieke voorstelling van individueel welzijn, uitgedrukt als 
een functie van aantal kinderen en consumptie (Donni, 2015).
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Op macroniveau is er sprake van publieke kosten en opbrengsten die het 
maatschappelijke nut beïnvloeden. Waar ouders gedeeltelijk instaan voor de 
kosten van kinderen, komt de overheid ook tussen aan de hand van in-kind 
benefits, zoals onderwijs (publieke kosten). Investeren in kinderen brengt 
anderzijds ook maatschappelijke voordelen met zich mee (Lee en Miller, 1990; 
Wolf e.a., 2011), onder meer omdat kinderen opgroeien tot volwassenen en 
via hun opgebouwde menselijk kapitaal bijdragen aan de verhoging van het 
bruto binnenlands product (Folbre, 2008), en op hun beurt belastingen 
zullen betalen, bijdragen aan pensioenen enzovoort (Verbist en Van Lancker, 
2016). Esping-Andersen (2002) beschouwt families als de sleutel tot sociale 
inclusie en een competitieve kenniseconomie. Het gezin is de plaats waar 
sociale en economische voor- en nadelen worden overgedragen en geactiveerd, 
sociale risico’s en noden voor het eerst tot uiting komen en het eerste sociale 
vangnet wordt gespannen. Vanuit het oogpunt van het nut van kinderen 
voor de maatschappij als geheel, kan worden beargumenteerd dat de lasten 
van kinderen moeten worden verspreid over de bevolking. Bovendien hebben 
gezinnen met lage inkomens extra ondersteuning nodig (verticale herverdeling) 
om te vermijden dat ongelijkheden zich reproduceren.

Ten slotte, gezinnen met kinderen bevinden zich over het algemeen in 
een zwakkere socio-economische positie ten opzichte van de rest van de 
bevolking; zo is het armoederisico7 van gezinnen met kinderen (16,5%) 
twee procentpunten hoger dan dit van gezinnen zonder kinderen (14,5%) 
(Eurostat, 2018). Dit is geen verrassing, aangezien ouders zich vaak in het 
jongere segment van de populatie bevinden en dus een relatief klein deel 
van hun levenslang loontraject hebben doorlopen. Daarbovenop komen de 
indirecte kosten, zoals het terugschroeven van het aantal arbeidsuren. Omwille 
van deze redenen is het gezinsinkomen vaak relatief laag op het moment dat de 
vraag ernaar het grootst is (Barr, 2012). Cash benefits, zoals de kinderbijslag, 
dragen dus in zekere mate bij tot het aanvullen van het gezinsinkomen zodat 
een daling van de welvaart door het kind kan worden vermeden.

(7) Het armoederisico volgens de Europese armoedelijn meet armoede a.d.h.v. het gezinsinkomen: 
al wie een gezinsinkomen heeft dat lager ligt dan 60% van het mediaan equivalent inkomen in een 
bepaald land, wordt als arm beschouwd.
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4. DIRECTE KOSTEN VAN KINDEREN

De kostprijs van een kind is enerzijds afhankelijk van de samenlevings- en 
gezinscontext (directe en indirecte kosten) en anderzijds de (beoogde) 
levensstandaard van de ouders en kind(eren) (zie ook Storms en Bogaerts, 
2012). In deze bijdrage focussen we op de minimale directe kosten van 
essentiële goederen en diensten die nodig zijn om een kind volwaardig aan 
de samenleving te laten participeren en een veilige kindertijd te bezorgen. 
Deze omvatten zowel individualiseerbare kosten (zoals kleding en voeding) als 
ondeelbare kosten (zoals de nood aan een extra slaapkamer). Ouders worden 
echter ook geconfronteerd met een indirecte kost: de opportuniteitskost van 
het hebben van kinderen. Dit kan gaan over de tijdsbesteding die het hebben 
van kinderen met zich meebrengt (bijvoorbeeld extra gewerkte uren om een 
schoolreis te kunnen betalen), een carrièrestap die niet wordt gezet om meer bij 
de kinderen te kunnen zijn, en in het bijzonder, een mogelijke vermindering 
van de inkomsten uit arbeid (bv. door het nemen van moederschaps- of 
ouderschapsverlof of de overstap naar deeltijds werken). De indirecte kosten 
worden in deze studie niet opgenomen omwille van de complexiteit en het 
gebrek aan data.

Browning (1992) onderscheidt in de wetenschappelijke literatuur drie vragen 
over de kosten van kinderen. Dit artikel vertrekt van de behoeften van het 
kind om zo te bepalen welke directe minimale kosten we in rekening moeten 
brengen (needs question). Dit is verschillend van de vraag hoeveel extra inkomen 
gezinnen met kinderen nodig hebben om even goed af te zijn als gezinnen zonder 
kinderen (iso-welfare question), of, van de vraag naar hoe uitgavenpatronen 
van gezinnen met kinderen verschillen van de uitgavenpatronen van gezinnen 
zonder kinderen (expenditure question). We vertrekken met andere woorden van 
een normatieve vraagstelling. Een veelgebruikte manier om deze normatieve 
vraag te beantwoorden is de referentiebudgettenmethode. Zo komt men tot 
geprijsde lijsten van goederen en diensten voor gelijkaardige typegezinnen 
met en zonder kinderen en kan de kost van een kind op een directe wijze 
worden berekend (zie o.a. Penne, Hufkens, Goedemé en Storms, 2018; Sarlo, 
2013; Saunders, 2006; Storms en Bogaerts, 2012). Het is hierbij belangrijk de 
kenmerken van de hypothetische typegezinnen goed te specificeren. Zo blijkt 
uit onderzoek immers dat de kosten van een kind onder andere verschillen 
naargelang de leeftijd (Thévenon, 2009), het geslacht (Edward en Robert, 
1988) en de gezondheidstoestand van het kind (Grupp-Phelan, Lozano en 
Fishman, 2001).
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5. DATA EN METHODE

Om te onderzoeken in welke mate de kinderbijslag de kosten van kinderen 
dekt en in hoeverre deze kostendekkingsgraad verschilt voor en na de Zesde 
Staatshervorming, zijn twee elementen noodzakelijk: de berekening van de 
kosten van een kind en van de hoogte van de kinderbijslag voor en na de 
Zesde Staatshervorming. In wat volgt worden deze twee elementen toegelicht. 
Om uiteindelijk te bepalen in welke mate de kinderbijslag de kosten van een 
kind dekt, wordt de hoogte van de kinderbijslag gedeeld door de kost van een 
kind en vervolgens vermenigvuldigd met 100. Deze methode wordt tweemaal 
toegepast: een keer in de situatie voor de hervorming en een keer in de situatie 
erna.

5.1. KOSTEN VAN HET KIND

Om de minimumkost van een kind te bepalen, maken we gebruik van de 
referentiebudgetmethode (Bradshaw, 1993; Storms et al., 2014). De Belgische 
referentiebudgetten zijn een illustratieve geprijsde lijst van goederen en 
diensten die een gezin van een gespecifieerde grootte en samenstelling nodig 
heeft om volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving op lange 
termijn (Storms, Penne, Vandelannoote en Van Thielen, 2015).

Analytisch gesproken kunnen er drie stappen worden onderscheiden bij 
het ontwikkelen van referentiebudgetten. In de eerste stap wordt adequate 
participatie gedefinieerd als het vermogen van mensen om adequaat de 
verschillende sociale rollen te spelen die ze zouden moeten kunnen vervullen 
als lid van een bepaalde samenleving (Goedemé, Storms, Stockman, Penne 
en Van den Bosch, 2015, p. 4). Hierbij wordt de levensstandaard vastgelegd 
op het minimaal noodzakelijke, wat van de Vlaamse referentiebudgetten een 
financiële ondergrens maakt voor het aftoetsen van verschillende leefsituaties 
in lijn met menselijke waardigheid (Storms, 2012). De tweede stap bestaat 
eruit de goederen en diensten te bepalen om die levensstandaard te kunnen 
bereiken. Voor het bepalen van de financiële ondergrens, vertaalden de 
Belgische onderzoekers het normatieve kader over maatschappelijke 
participatie naar universele en intermediaire behoeften (Storms, Penne, 
Vandelannoote en Van Thielen, 2015). Hiervoor baseerden ze zich op de Theory 
of Human Need (Doyal en Gough, 1984).8 Aan de hand van deze noden zijn 

(8) Meer info: Goedemé et al., 2017. Voor een vergelijking met de Capabilities Approach van 
Martha Nussbaum, zie Gough, 2003.
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de referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie opgebouwd uit tien 
‘korven’: voeding, huisvesting, gezondheidszorg en persoonlijke verzorging, 
kleding, ontspanning, nachtrust, veilige kindertijd, onderhouden van relaties, 
veiligheid en mobiliteit (Storms, 2012).9 Op basis van wetenschappelijke 
kennis, (inter)nationale richtlijnen en discussies in focusgroepen wordt 
de inhoud van deze korven geconcretiseerd tot een lijst van noodzakelijke 
goederen en diensten. De derde stap behelst het prijzen van goederen en 
diensten om zo tot de netto kosten voor gezinnen te komen (Storms et al., 
2014, p. 11).

Het resultaat van deze ‘mixed-method’-benadering is een totaal referentiebudget 
dat een ondergrens aangeeft onder welk inkomen het onmogelijk wordt 
volwaardig te kunnen participeren aan de samenleving op lange termijn. Tabel 
2 zet deze korven en hun inhoud op een rij.10

(9) Voor korven op (vergelijkbaar) Europees niveau, zie Goedemé et al., 2015.
(10) Voor meer informatie omtrent de achterliggende keuzes en beslissingen, zie Storms, 2012.
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TABEL 2: KORVEN EN HUN INHOUD VOLGENS DE REFERENTIEBUDGETTEN

Korven Inhoudelijke accenten 
Voeding Water, graan, fruit, melk, vlees/vis/ei, vet, rest, 

keukenuitrusting, fysieke activiteit.
Kleding Kleding, schoensmeer, wasmachine, waspoeder, strijkplank, 

strijkijzer, wasmand, naaiset, kapstok, kleerkast, …
Huisvesting Huur woning, verbruikerskosten (water, energie), onderhoud 

(poets, onderhoud, verlichting, gordijnen), herstel.
Gezondheidszorg en 
persoonlijke verzorging

Hand-, mond- en algemene hygiëne, voorbehoedsmiddelen, 
gezondheid, verzekering.

Veilige kindertijd Gezinsuitstap, gsm tiener, verjaardagsfeestje, speelgoed, 
deelname aan vrijetijdsaanbod, onderwijskosten, … 

Nachtrust en 
Ontspanning

Bed en toebehoren, avondje uit, bibliotheek, vereniging, tv, 
reisbudget, …

Veiligheid Bankdiensten, brand- en familiale verzekering, preventie.
Onderhoud van relaties Vrienden- en familiebezoek, gsm ouder(s), printer, computer 

en internet, feesten (zoals Kerstmis), wenskaarten, …
Mobiliteit Fiets, openbaar vervoer.
Onverwachte uitgaven Niet-afgeschreven duurzame consumptiegoederen.

Bron: Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie (2013).

Zowel de kosten van kinderen als de hoogte van de kinderbijslag (infra) 
worden gesimuleerd voor specifieke typegezinnen. Dit heeft als voordeel 
dat overheidsintenties in kaart kunnen worden gebracht zonder invloed van 
demografische factoren. Het nadeel is dat deze typegezinnen niet representatief 
zijn voor de hele populatie. Om hieraan tegemoet te komen wordt een grote 
variatie aan typegezinnen in verschillende inkomens- en huisvestingsituaties 
opgenomen, zoals voorgesteld in de referentiebudgetten. Echter, bijkomend 
onderzoek is nodig om conclusies te trekken voor gezinnen die niet 
beantwoorden aan de assumpties die we maken in dit artikel (bv. gezinnen 
met studenten of met kinderen met een handicap).

Om tot de kostprijs van een kind te komen wordt het referentiebudget van 
een typegezin zonder kinderen afgetrokken van het referentiebudget van een 
gezin met een gelijk aantal volwassenen, maar met kinderen van een bepaalde 
leeftijdsklasse. Deze methodiek werd eerder toepast in Belgische onderzoek 
van Storms en Bogaerts (2012) en in Europees vergelijkend onderzoek (Penne, 
Hufkens, Goedemé en Storms, 2018). Zo wordt de uitgerekende kost beperkt 
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tot louter de meerkost om kinderen volwaardig te laten participeren aan de 
samenleving, rekening houdend met eventuele schaalvoordelen. In totaal werd 
de kost van een kind berekend voor 20 verschillende gezinssituaties waarvoor 
een alleenstaande of een koppel zonder kinderen als referentiesituatie dienden 
(Tabel 3).

TABEL 3: OVERZICHT TYPEZINNEN

Alleenstaanden Koppels

Referentie alleenstaande vrouw zonder 
kinderen

Referentie koppel zonder kinderen

Alleenstaande moeder + 1 kind (2j) Koppel + 1 kind (2j)
Alleenstaande moeder + 1 kind (4j) Koppel + 1 kind (4j)
Alleenstaande moeder + 1 kind (8j) Koppel + 1 kind (8j)
Alleenstaande moeder + 1 kind (15j) Koppel + 1 kind (15j)
Alleenstaande moeder  
+ 2 kinderen (2j + 4j)

Koppel + 2 kinderen (2j + 4j)

Alleenstaande moeder  
+ 2 kinderen (4j + 8j)

Koppel + 2 kinderen (4j + 8j)

Alleenstaande moeder  
+ 2 kinderen (8j + 15j)

Koppel + 2 kinderen (8j + 15j)

Alleenstaande moeder  
+ 3 kinderen (2j + 4j + 8j)

Koppel + 3 kinderen (2j + 4j + 8j)

Alleenstaande moeder  
+ 3 kinderen (4j + 8j + 15j)

Koppel + 3 kinderen (4j + 8j + 15j)

Alleenstaande moeder  
+ 4 kinderen (2j + 4j + 8j + 15j)

Koppel + 4 kinderen (2j + 4j + 8j + 15j)

Bron: Referentiebudgetten voor maatschappelijke participatie (2013, 2016).

Voorbeeld: kost van kind (2j) = kost van alleenstaande moeder met 1 kind (2j) 
– kost van alleenstaande vrouw.

Binnen de typegezinnen wordt een onderscheid gemaakt naar de 
gezinssamenstelling (aantal ouders, aantal kinderen), de leeftijd en het geslacht 
van de kinderen en de huisvestingsituatie van het gezin. De ouders zijn op 
actieve leeftijd (+/- 40 jaar) en de leeftijd van de kinderen varieert van 2 jaar 
tot en met 15 jaar. Deze specifieke leeftijden zijn illustratief en representeren 
ruimere leeftijdscategorieën die overeenkomen met de opdeling in het 
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Vlaamse onderwijssysteem: 2-3 jaar (peuter), 4-6 jaar (kleuteronderwijs), 
7-11 jaar (lager onderwijs), 12-17 jaar (secundair onderwijs). Kinderen 
vanaf 18 jaar worden niet opgenomen in dit onderzoek omdat +18-jarigen 
enerzijds aan specifieke voorwaarden moeten voldoen om kinderbijslag te 
ontvangen en anderzijds omdat de kosten van deze kinderen sterk variëren 
afhankelijk van onderwijskeuzes die ze maken (zoals een pendelstudent of 
kotstudent). Het aantal kinderen varieert per typegezin van één tot en met 
vier kinderen. We bekijken de situatie zowel voor gezinnen die een woning 
huren op de private huurmarkt, als voor gezinnen die sociale huur betalen. Er 
wordt niet gedifferentieerd naar sociaaleconomische situatie van de ouder(s), 
omdat de referentiebudgetten weerspiegelen wat minimaal nodig is voor 
maatschappelijke participatie, onafhankelijk van het werkelijke inkomen. Het 
inkomen speelt enkel een rol in de berekening van de sociale huur.

In het geval van een alleenstaande met gezinslast, wordt uitgegaan van een 
alleenstaande moeder met kind(eren). Deze keuze werd gemaakt in overeenkomst 
met de realiteit. Uit cijfers van de Algemene Directie Statistiek (2016) blijkt 
dat acht op tien alleenstaanden met gezinslast een vrouw betreft. Daarnaast 
wordt de kinderopvang als informeel (vrienden en familie) beschouwd en dit 
omdat er sprake is van een databeperking. De referentiebudgetten, bevatten 
de brutokosten (exclusief fiscale aftrek) voor formele kinderopvang maar voor 
drie en vier kinderen zijn deze niet beschikbaar voor het jaar 2013. Uit eerder 
onderzoek (Storms en Bogaerts, 2012) blijkt echter dat formele kinderopvang 
in sterke mate de kosten van een kind beïnvloedt. Dit zorgt voor een beperking 
van het onderzoek en maakt dat de kosten, weergegeven in dit artikel, dus 
eerder een absolute ondergrens zijn. Bovendien veronderstellen we dat de 
gezinnen in een goede gezondheid verkeren, dat ze goed geïnformeerd zijn 
en dat ze in een Vlaamse stedelijke context wonen met toegang tot openbaar 
vervoer. De laatste grootste update van de referentiebudgetten die beschikbaar 
was op het moment van het onderzoek was 2013 (voor recentere jaren was er 
wel een update van de prijzen gebeurd, maar geen herziening van de korven; 
een volgende update wordt in het najaar van 2019 verwacht).
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TABEL 4: KOSTEN VAN KINDEREN (WONEND BIJ EEN ALLEENSTAANDE MOEDER DIE INACTIEF IS OP 

DE ARBEIDSMARKT), IN EURO PER MAAND, 2013

1 kind 2 kinderen 3 kinderen 4  
kin
deren

2j 4j 8j 15j 2 + 
4j

4 + 
8j

8 + 
15j

2 + 
4 +
 8j

4 + 
8 + 
15j

2 +
4 + 
8 + 
15j

Huisvesting met 
private huur

58 58 61 63 80 80 174 194 198 293

Huisvesting met 
sociale huur

52 52 55 57 84* 84* 103 129 133 152

Voeding 63 88 134 171 153 221 300 282 377 427
Veilige 
kindertijd

9 14 68 126 21 80 192 87 204 212

Kleding 42 42 50 64 83 92 115 134 156 199
Onderhouden 
van relaties

23 30 32 38 49 58 72 76 97 118

Gezondheid 
en persoonlijke 
verzorging

22 22 21 28 43 43 48 64 70 92

Nachtrust en 
ontspanning

18 13 14 9 25 21 27 38 34 47

Mobiliteit 1 5 5 24 6 10 29 11 34 35
Veiligheid 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5
Onverwachte 
uitgaven

0 0 1 1 0 1 2 2 2 2

Totaal  
(private huur)

237 274 388 525 463 608 963 892 1.175 1.429

Totaal  
(sociale huur)

231 268 382 519 467 612 892 827 1.110 1.288

Opmerking: De sociale huur is berekend op basis van het belastbare gezinsinkomen (hier leefloon), de 
waarde van de woning (constante) en de gezinsgrootte (Vlaamse Overheid, s.d.). De private huur is 
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gebaseerd op de mediane huurprijs voor een woning met specifieke kenmerken (o.a. oppervlakte en aantal 
slaapkamers).

*De reden dat de extra kost van 2 jonge kinderen iets hoger ligt bij sociale huurders dan bij private 
huurders, kan worden verklaard door de manier waarop de huurprijzen worden berekend. De sociale 
huurprijs hangt af van het inkomen uit het leefloon, dat hoger ligt voor een alleenstaande moeder met 
kind(eren) ten laste dan voor een alleenstaande zonder kind. De private huurprijs, die afhangt van het 
aantal slaapkamers, stijgt hier echter niet zo sterk omdat we veronderstellen dat twee jonge kinderen 
samen slapen.

Bron: eigen berekeningen o.b.v. referentiebudgetten 2013.

Tabel 4 toont de kosten van kinderen met een alleenstaande, niet-werkende 
moeder die een woning huurt op de private of sociale huisvestingsmarkt. 
De kosten van kinderen in tweeoudergezinnen zijn zeer gelijkend, met 
uitzondering van enkele kleine verschillen door bijvoorbeeld het aankopen 
van grotere verpakkingen in de voedingskorf. Het is duidelijk dat de korven 
huisvesting, voeding en veilige kindertijd het grootste aandeel hebben in de 
totale kost van een kind. Daarnaast zien we dat de kost van een kind verhoogt 
met de leeftijd. De kosten die het sterkst stijgen naarmate kinderen ouder 
worden, zijn voeding, veilige kindertijd (vnl. onderwijskosten) en mobiliteit. 
Dit is niet alleen omdat sommige noden stijgen met de leeftijd (vb. voeding) 
maar kan ook deels worden verklaard door bepaalde overheidsinvesteringen 
gericht op jonge kinderen, zoals prijsreducties voor het openbaar vervoer en 
de maximumfactuur in het lager onderwijs. Deze voordelen gelden niet meer 
voor kinderen in het secundair onderwijs, waardoor de kosten sterk stijgen (zie 
Storms en Bogaerts, 2012 en Penne et al., 2018 voor een meer gedetailleerde 
bespreking). De kosten stijgen ook met het aantal kinderen in het gezin. 
Weliswaar stijgen deze niet evenredig omdat grotere gezinnen gebruik kunnen 
maken van schaalvoordelen bij gedeelde kosten (bv. huisvesting). Ten slotte, 
varieert de kost van een kind naargelang de huisvestingssituatie. De totale kost 
van huisvesting voor een gezin daalt sterk wanneer het een sociale in plaats 
van een private huurprijs betaalt. Echter, de extra kost van een kind (t.o.v. 
een alleenstaande zonder kind) bij sociale huurders verschilt meestal niet zo 
veel van de extra kost van een kind bij private huurders. Het verschil wordt 
wel groter bij gezinnen met meerdere en oudere kinderen, omdat de private 
huurprijs, in tegenstelling tot de sociale huurprijs, sterk afhankelijk is van de 
grootte van de woning en het aantal slaapkamers.
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5.2. DE KINDERBIJSLAG

Omdat de hoogte van de kinderbijslag deels afhangt van het inkomen van 
het gezin bekijken we drie inkomenssituaties: (1) gezinnen die moeten 
rondkomen met een leefloon, (2) gezinnen waarbij één ouder voltijds werkt 
aan een minimumloon en (3) gezinnen waarbij één ouder voltijds werkt aan 
een gemiddeld loon. Bij koppels wordt aangenomen dat een partner inactief 
is en géén uitkering ontvangt. Op deze manier focussen we ons voornamelijk 
op gezinnen in een kwetsbare situatie. Om deze inkomenssituaties te bepalen 
wordt gebruikgemaakt van het standaardsimulatiemodel Motyff (MOdelling 
Typical Families in Flanders) (Bogaerts, Hufkens, Storms en Verbist, 2014). 
Het model baseert zich op het Europese ‘tax-benefit’ microsimulatiemodel 
EUROMOD (Hufkens, Vandelannoote en Frans, 2014). De precieze hoogte 
van de kinderbijslag voor en na de Zesde Staatshervorming wordt handmatig 
berekend voor de verschillende typegezinnen uit Tabel 3. We vergelijken 
de situatie alsof de hervorming in 2013 plaatsvond. Voor de hoogte van de 
kinderbijslag voor de hervorming maken we gebruik van de bedragen die van 
kracht zijn op 1 december 2012 (FAMIFED, 2012). Voor de hoogte van de 
kinderbijslag na de hervorming baseren we ons op de bedragen zoals vastgelegd 
in de conceptnota van 31 mei 2016 gezinsbeleid (Vlaamse Regering, 2016) en 
het voorontwerp van het decreet tot regeling van de toelagen in het kader van 
gezinsbeleid (Vlaamse Regering, s.d.).

Uit de eerste pijler worden de basiskinderbijslag en de jaarlijkse bijslag 
opgenomen in de simulatie. De geboorte- en adoptiepremie wordt niet 
meegenomen omdat de referentiebudgetten het pas mogelijk maken de 
(recurrente) kosten van een kind te berekenen vanaf de leeftijd van twee 
jaar. Uit de tweede pijler worden de zorgtoeslagen niet meegenomen omdat 
de informatie in de referentiebudgetten ontbreekt om de specifieke kost van 
kinderen met een beperking, wezen en pleegkinderen te berekenen. We nemen 
wel de sociale toeslagen mee. Deze worden toegekend op het door Motyff 
gesimuleerde inkomen. Voor de hervorming worden deze toeslagen toegekend 
op basis van het bruto gezinsinkomen indien het gezin zich in een bepaald 
statuut bevindt (alleenstaande ouder, langdurig werkloos of gepensioneerd, en 
langdurig ziek of invalide). Na de hervorming wordt enkel naar de hoogte van het 
bruto belastbaar gezinsinkomen gekeken. Omdat de inkomens die voortkomen 
uit Motyff bruto inkomen zijn, moeten de socialezekerheidsbijdragen worden 
afgetrokken om tot het bruto belastbaar inkomen te komen. Uit de derde 
pijler wordt enkel de kleutertoeslag opgenomen. Hierbij wordt ervan uit 
gegaan dat de kleuters aan de aanwezigheidsvereiste voldoen, aangezien uit de 
statistieken van het Vlaamse Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI, 
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2016-2017) blijkt dat 97,5% van de kleuters van drie en vier jaar de minimale 
aanwezigheidsdrempel haalt. De kinderopvangtoeslag wordt niet opgenomen 
omwille van een databeperking en van de assumptie dat het gezin enkel gebruik 
maakt van informele kinderopvang door vrienden en familie. De schooltoeslag 
werd niet opgenomen omdat de regeling op het moment van de studie niet 
uitgewerkt was.

TABEL 5: ONDERDELEN KINDERBIJSLAG OPGENOMEN IN SIMULATIES

Kinderbijslag voor Zesde 
Staatshervorming
(Kinderbijslag)

Kinderbijslag na Zesde 
Staatshervorming
(Groeipakket)

Universeel Basiskinderbijslag met rangtoeslag
Leeftijdstoeslag
Jaarlijkse bijslag 

Basiskinderbijslag voor elk kind gelijk
Jaarlijkse bijslag

Selectief Sociale toeslag o.b.v. het bruto 
gezinsinkomen voor bepaalde 
statuten

Sociale toeslag o.b.v. het bruto 
belastbaar gezinsinkomen

Participatief Kleutertoeslag

Bron: eigen samenstelling.

Alle verschillende varianten van de simulaties en de assumpties worden 
samengevat in Tabel 6.
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TABEL 6: VOORWAARDEN EN ASSUMPTIES VAN DE TYPEGEZINNEN 2013-2019

Constante parameters
Ouders
Leeftijd Volwassenen: 40 jaar
Hoederecht Geen alimentatie 
Jobkenmerken Arbeider: voltijds (38 uren/week)

Partner in koppel: inactief (geen uitkering)
Inkomensbegrip Kinderbijslag 2013: bruto inkomen Kinderbijslag 2019: bruto 

belastbaar inkomen
Gezondheid Goede gezondheid
Kinderen
Kinderopvang Informeel
Gezondheid Goede gezondheid
Algemene aannames 
Schooltoelagen 
Puntensysteem blijft onveranderd (constante)
Variabele parameters

Ouders
Economische 
status

Inactief Voltijds werkend

Maandelijks 
gezinsinkomen

Leefloon 1.068 EUR Gemiddeld 3.869 
EUR*

Minimum 1.659 
EUR*

Burgerlijke staat Alleenstaand vs. Koppel
Huurwoning Privaat vs. Sociaal
Kinderen
Leeftijd 
(onderwijs)

2 jaar
(geen)

4 jaar
(kleuter-
onderwijs)

8 jaar
(lager 
onderwijs)

15 jaar
(secundair 
onderwijs)

Aantal kinderen 1 kind
[2j; 4j; 8j; 15j]

2 kinderen
[2-4j; 4-8j; 
8-15j]

3 kinderen
[2-4-8j; 4-8-
15j]

4 kinderen
[2-4-8-15j]

Kinderbijslag Kinderbijslag 2013 Groeipakket 2019

(*) Bedragen zijn bruto maandinkomen, inclusief eindejaarspremie, vakantiegeld en dubbel vakantiegeld, 
berekend door Motyff a.d.h.v. SILC-gegevens uit 2012.

Bron: eigen samenstelling o.b.v. Motyff.
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Om de kinderbijslag voor en na de Zesde Staatshervorming op gelijke voet 
met elkaar te vergelijken, dient er rekening gehouden te worden met het 
verschil in prijsniveau tussen 2013 en 2019. Dit maakt dat vergelijking pas 
mogelijk wordt na indexering. Omdat de output van Motyff in het prijspeil 
van 2013 wordt uitgedrukt en de referentiebudgetten van 2013 worden 
gebruikt om de kosten van een kind te berekenen, wordt de hoogte van de 
kinderbijslag van het Groeipakket op die manier geïndexeerd alsof het systeem 
zijn intrede maakt in 2013. In het Groeipakket wordt niet gespecifieerd aan 
welke spilindex de bedragen worden vastgelegd. We herrekenden de bedragen 
die bekend waren op het moment van de studie (mei 2018) met behulp van 
de consumptieprijsindex, om naar wat ze mogelijk in 2013 geweest zouden 
kunnen zijn, moesten ze die prijsevolutie hebben gevolgd.

Figuur 1 geeft de hoogte van de kinderbijslag voor en na de Zesde 
Staatshervorming voor de geselecteerde typegezinnen in de verschillende 
inkomenssituaties weer. Deze figuur laat ons toe zes vaststellingen te 
formuleren. Ten eerste wordt de hoogte van de kinderbijslag na de hervorming 
enkel nog bepaald door de inkomenssituatie en het aantal kinderen in het 
gezin, terwijl de leeftijd van de kinderen en het aantal ouders eveneens van 
belang zijn voorafgaand aan de hervorming. Ten tweede gaan gezinnen met één 
kind erop vooruit na de hervorming, onafhankelijk van de inkomenssituatie. 
De stijging is het grootst voor kinderen tot en met vier jaar (+41% tot 
+121%), wat kan worden toegeschreven aan de hogere basiskinderbijslag 
voor het eerste kind (van 92 EUR naar 160 EUR) en de invoering van de 
(voorwaardelijke) kleutertoeslag in het Groeipakket. Ten derde zorgt de 
afschaffing van de leeftijdstoeslag ervoor dat het verschil tussen de hoogte van 
beide kinderbijslagsystemen kleiner wordt naarmate de leeftijd van het kind 
toeneemt, en voor sommige typegezinnen zelfs dat de hoogte negatief wordt. 
Ten vierde, de afschaffing van de rangtoeslag leidt ertoe dat hoogte van de 
kinderbijslag in mindere mate stijgt als het huishouden meer kinderen telt. 
Voor gezinnen met twee of meer kinderen daalt de kinderbijslag van zodra 
een van de kinderen de middelbare schoolleeftijd heeft bereikt. Het schrappen 
van de leeftijds- en rangbijslagen in het Groeipakket raakt dus voornamelijk 
de grote gezinnen en wordt versterkt naarmate de kinderen ouder worden. Ten 
vijfde heeft de afschaffing van de categoriale selectiviteit na de hervorming tot 
gevolg dat koppels met kinderen vrijwel in elke inkomenssituatie erop vooruit 
gaan. De stijging is het grootst voor koppels werkend aan het minimumloon. 
Ten zesde zorgt de invoering van een tweede inkomensgrens binnen de 
sociale toeslagen ervoor dat gezinnen werkend aan een gemiddeld loon er 
verhoudingsgewijs sterker op vooruit gaan dan niet-werkende gezinnen. Voor 
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alleenstaande ouders geldt dit ook als we de hoogte van de kinderbijslagen 
vergelijken voor werkend aan een minimumloon en aan een gemiddeld loon.

FIGUUR 1: HOOGTE KINDERBIJSLAG (IN EUR) VOOR EN NA DE ZESDE STAATSHERVORMING, 

ALLEENSTAANDEN EN KOPPELS, NAAR INKOMENSSITUATIE, 2013

Opmerking: de hoogte van de kinderbijslag wordt enkel weergegeven voor de specifieke typegezinnen uit 
Tabel 3. 

NW = niet-werkend, W (min) = werkend aan minimumloon, W (gem) = werkend aan gemiddeld loon. 
Voor koppels met kinderen is de kinderbijslag voor de hervorming bij inkomenssituaties W (min) en 
W (gem) gelijk aan elkaar.

Bron: eigen berekeningen o.b.v. FAMIFED, 2012 en Vlaamse Regering, 2016.
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6. RESULTATEN

Om de bespreking van de resultaten te vereenvoudigen, focussen we per 
inkomenssituatie op één gezinstype (alleenstaande moeder of koppel 
met kinderen) (zie Bijlage voor alle gezinstypes). We vergelijken de 
kostendekkingsgraad van de kinderbijslag voor en na de Zesde Staatshervorming 
eerst voor een niet-werkende alleenstaande moeder die een leefloon ontvangt 
(6.1), vervolgens voor een koppel werkend aan het minimumloon (6.2) en 
nadien voor een alleenstaande moeder werkend aan een gemiddeld loon (6.3). 
Voor iedere inkomenssituatie wordt verondersteld dat het betreffende gezin 
een woning huurt op de private huisvestingsmarkt. In Bijlage 1 geven we de 
resultaten voor de andere gezinstypes naar inkomenssituatie weer. We sluiten 
dit resultatendeel af met een illustratieve oefening van de kostendekking 
naar de verschillende korven, om inzicht te krijgen in welke kosten van 
het kind gecompenseerd worden door de kinderbijslag (6.4). Dit doen we 
voor een niet-werkende alleenstaande moeder die een leefloon ontvangt en 
een woning huurt op de private huisvestingsmarkt enerzijds of op de sociale 
huisvestingsmarkt anderzijds.

6.1. NIET-WERKENDE ALLEENSTAANDE MOEDER MET EEN LEEFLOON

Voor een niet-werkende alleenstaande moeder met een tweejarig kind wordt 
ongeveer 60% van de kosten van het kind gedekt door de kinderbijslag voor de 
Zesde Staatshervorming (Figuur 2). Naarmate het kind ouder wordt, daalt de 
kostendekkingsgraad: als het kind de leeftijd van 15 jaar bereikt, wordt slechts 
36% van de kosten gedekt. Met andere woorden, de leeftijdstoeslag vangt de 
stijgende kosten niet op. De rangprogressiviteit in het oude systeem zorgt er 
wel voor dat de kostendekking hoger is naarmate er meerdere kinderen in het 
gezin aanwezig zijn.

Vergelijken we de kostendekkingsgraad van de oude kinderbijslag met 
het Groeipakket voor de geselecteerde typegezinnen, dan stellen we vast 
dat deze na de hervorming hoger is voor alle alleenstaande ouders met één 
kind. Dit kan worden toegeschreven aan het hogere universele gedeelte 
van het Groeipakket, het selectieve gedeelte blijft namelijk gelijk. Door de 
afschaffing van de leeftijdstoeslagen neemt de kostendekkingsgraad naarmate 
de kinderen ouder worden echter sneller af dan bij het kinderbijslagsysteem 
voor de hervorming. Voor een vijftienjarig kind is er nog nauwelijks een 
verschil tussen beide kinderbijslagsystemen. Voor alleenstaande ouders met 
twee of meer kinderen zijn de verschillen tussen beide kinderbijslagsystemen 
minder groot en neemt de kostendekkingsgraad na de hervorming zelfs af 
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van zodra een van de kinderen de middelbare schoolleeftijd bereikt. Dit kan 
worden verklaard doordat het grotere aandeel van de sociale toeslagen in het 
Groeipakket de afschaffing van de rangprogressiviteit en de leeftijdstoeslag in 
het universele gedeelte niet compenseert. De nieuwe kleutertoeslag verhoogt 
de kostendekkingsgraad met 1 tot 4 procentpunten voor alleenstaande ouders 
met een vierjarig kind. Echter, voor geen enkel typegezin worden de minimale 
kosten van kinderen volledig gedekt.

FIGUUR 2: KOSTENDEKKINGSGRAAD VOOR EN NA DE ZESDE STAATSHERVORMING, NIET-

WERKENDE ALLEENSTAANDE MOEDER, HUREND OP DE PRIVATE HUISVESTINGSMARKT, IN PROCENT, 

2013

Opmerking: de kostendekkingsgraad van de kinderbijslag wordt enkel weergegeven voor de typegezinnen 
uit Tabel 3.

De specifieke elementen van de verschillende kinderbijslagcomponenten zijn raadpleegbaar in Tabel 5.

Bron: eigen berekeningen o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012; Vlaamse Regering, 2016 en referentiebudgetten 
2013.
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Deze vaststellingen gelden ook voor niet-werkende koppels met kinderen en 
voor alleenstaande ouders werkend aan een minimumloon (zie Bijlage 1).

6.2. KOPPEL WERKEND AAN HET MINIMUMLOON

Zoals we reeds uit de vergelijking van de hoogte van de kinderbijslagen 
konden afleiden (Figuur 1), zorgt de afschaffing van de categoriale selectiviteit 
in het Groeipakket ervoor dat koppels werkend aan het minimumloon het 
recht op sociale toeslagen openen en waardoor de kostendekkingsgraad voor 
elk geselecteerd typegezin erop vooruit gaat in vergelijking met het oude 
kinderbijslagsysteem (Figuur 3). Deze stijging is het sterkst wat betreft alle 
inkomenssituaties en gezinstypes (Bijlage 1). De hogere kostendekkingsgraad 
neemt echter af naarmate de leeftijd en het aantal kinderen toenemen. Dit is 
opnieuw te wijten aan enerzijds het afschaffen van de rangprogressiviteit en de 
leeftijdsbijslagen in het Groeipakket en anderzijds aan de sterk toenemende 
kosten van een kind naarmate de kinderen ouder worden. Ook voor deze 
inkomenssituatie worden de minimale kosten van kinderen nooit volledig 
gedekt.
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FIGUUR 3: KOSTENDEKKINGSGRAAD VOOR EN NA DE ZESDE STAATSHERVORMING, KOPPEL 

WERKEND AAN HET MINIMUMLOON, HUREND OP DE PRIVATE HUISVESTINGSMARKT, IN PROCENT, 

2013

Opmerking: de kostendekkingsgraad van de kinderbijslag wordt enkel weergegeven voor de typegezinnen 
uit Tabel 3.

De specifieke elementen van de verschillende kinderbijslagcomponenten zijn raadpleegbaar in Tabel 5.

Bron: eigen berekeningen o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012; Vlaamse Regering, 2016 en referentiebudgetten 
2013.
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6.3. ALLEENSTAANDE MOEDER WERKEND AAN EEN GEMIDDELD LOON

Vergelijken we de kostendekkingsgraad van de kinderbijslag voor alleenstaande 
ouders werkend aan een gemiddeld loon dan zien we dat alle typegezinnen 
erop vooruit gaan behalve wanneer de alleenstaande ouder twee kinderen heeft 
waarvan één kind schoolloopt in het secundair onderwijs (Figuur 4). Dit komt 
doordat de invoering van de tweede inkomensgrens binnen de sociale toeslagen 
van het Groeipakket enkel resulteert in een verhoogd bedrag voor gezinnen 
met drie of meer kinderen. Opnieuw neemt de hogere kostendekkingsgraad af 
naarmate de leeftijd en het aantal kinderen toeneemt. Voor de grotere gezinnen 
vangt de sociale toeslag de afschaffing van de rang- en leeftijdstoeslagen (net) 
op. Doordat de totale hoogte van de kinderbijslag voor en na de hervorming 
voor alleenstaande moeders werkend aan een gemiddeld loon lager ligt dan 
in de vorige twee inkomenssituaties, worden ook hier de minimale kosten 
van kinderen niet helemaal opgevangen door de kinderbijslag. Dezelfde 
conclusies kunnen we trekken voor koppels waarvan een partner werkt aan het 
gemiddelde loon (Bijlage 1).
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FIGUUR 4: KOSTENDEKKINGSGRAAD VOOR EN NA DE ZESDE STAATSHERVORMING, 

ALLEENSTAANDE MOEDER WERKEND AAN EEN GEMIDDELD LOON, HUREND OP DE PRIVATE 

HUISVESTINGSMARKT, IN PROCENT, 2013

Opmerking: de kostendekkingsgraad van de kinderbijslag wordt enkel weergegeven voor de typegezinnen 
uit Tabel 3. De specifieke elementen van de verschillende kinderbijslagcomponenten zijn raadpleegbaar 
in Tabel 5.

Bron: eigen berekeningen o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012; Vlaamse Regering, 2016 en referentiebudgetten 
2013.

6.4. KOSTENDEKKING NAAR KORVEN

Zoals we in 6.1-6.3 aantoonden, dekt de kinderbijslag de minimale kosten 
van een kind niet. Dit maakt dat het gezin onvermijdelijk keuzes moet maken 
met betrekking tot welke kosten van het kind worden opgevangen door de 
kinderbijslag en welke kosten voor eigen rekening komen. Een uitsplitsing van 
de kosten van kinderen naar de verschillende budgetkorven helpt een licht te 
schijnen op deze keuzes. Bovendien werd reeds in eerder onderzoek (Penne, 
Cornelis en Storms, 2019) aangetoond dat gezinnen met een leefloon, maar 
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ook de meeste eenverdienersgezinnen met een minimumloon, onvoldoende 
inkomen hebben om adequaat te participeren aan de samenleving, zeker als ze 
een woning huren op de private huurmarkt. Dit betekent dat de kinderbijslag 
een enorme belangrijke bron van inkomsten uitmaakt om voor de kinderen 
menswaardige leefomstandigheden te creëren. Ter ondersteuning van de 
positionering van de korven beroepen we ons op overlevingsstrategieën die 
gezinnen met een laag inkomen toepassen waarbij volgende rangschikking 
gehanteerd wordt: (1) huisvesting, (2) veiligheid, (3) voeding, (4) veilige 
kindertijd, (5) gezondheidzorg en persoonlijke verzorging, (6) kleding, (7) 
nachtrust en ontspanning, (8) onderhouden van relaties, (9) mobiliteit en 
(10) onverwachte uitgaven (Van Thielen en Storms, 2013). Gezinnen worden 
maandelijks geconfronteerd met een aantal vaste kosten waar zij moeilijk 
onderuit kunnen, zoals huisvestingskosten en kosten voor verzekeringen 
(veiligheid). Uit onderzoek blijkt dat gezinnen met een beperkt budget, vaak 
eerst deze vaste kosten zullen (moeten) betalen en dan zien wat er overblijft 
voor de andere essenties zoals voeding en kleding.

Passen we deze rangschikking toe voor de kosten van een kind wonend bij 
een niet-werkende alleenstaande moeder die een leefloon ontvangt, dan 
worden enkel de kosten verbonden aan huisvesting, veiligheid en, in de 
meeste gevallen, ook grotendeels voeding voor alle typegezinnen gedekt door 
de kinderbijslag voor en na de hervorming (Figuur 5). Dat betekent dat er 
nadien onvermijdelijk keuzes moeten worden gemaakt met betrekking tot de 
andere kosten. Afhankelijk van het typegezin volstaan de kinderbijslag en het 
Groeipakket ook om andere korven te financieren, zoals de kosten voor veilige 
kindertijd en gezondheid voor gezinnen met meerdere jonge kinderen. Maar 
in geen enkele situatie volstaat de kinderbijslag of het groeipakket voor het 
dekken van kosten verbonden met ontspanning, sociale noden of mobiliteit. 
De kostendekking naar de verschillende korven wijzigt niet in grote mate door 
de invoering van het Groeipakket.

Indien de alleenstaande moeder een sociale huurprijs voor haar woning betaalt, 
wordt het gezin gedeeltelijk ontlast van een kost die ze als prioritair beschouwt. 
In de meeste situaties, en voornamelijk in het geval van meerdere en oudere 
kinderen, verlaagt dit de kost van een kind verbonden aan huisvesting (zie 
Tabel 4). Bijgevolg komt er extra geld vrij om bijkomende kosten te dekken 
met de kinderbijslag, zowel voor als na de Zesde Staatshervorming. De totale 
kost bij sociale huur wordt weergegeven door de zwarte diamanten in Figuur 
6. Naarmate het aantal kinderen in het huishouden toeneemt stijgt het aantal 
korven dat gedekt kan worden bij sociale huur. Gezinnen met twee of drie 
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kinderen zijn ook in staat om de minimale uitgaven die gepaard gaan met een 
veilige kindertijd te bekostigen naast de uitgaven voor huisvesting, veiligheid 
en voeding. Gezinnen met vier kinderen waarvan het oudste kind schoolloopt 
in het secundair onderwijs, zien zelfs de kosten verbonden aan gezondheidszorg 
en persoonlijke verzorging gecompenseerd.

FIGUUR 5: KOSTENDEKKING (IN EUR) VOOR EN NA DE ZESDE STAATSHERVORMING NAAR 

KORVEN, NIET-WERKENDE ALLEENSTAANDE MOEDER, 2013

Opmerking: de kostendekkingsgraad van de kinderbijslag wordt enkel weergegeven voor de typegezinnen 
uit Tabel 3.
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De specifieke elementen van de verschillende kinderbijslagcomponenten zijn raadpleegbaar in Tabel 5.

Bron: eigen berekening o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012; Vlaamse Regering, 2016 en referentiebudgetten 
2013.

7. CONCLUSIE

De Zesde Staatshervorming heeft het landschap van de gezinsondersteunende 
maatregelen en met name de kinderbijslag grondig hervormd. Waar de 
oude kinderbijslag genereuzer wordt naarmate kinderen ouder worden, 
er meerdere kinderen ten laste zijn of een gezin over een bepaald socio-
professioneel statuut beschikt, vertrekt het Groeipakket van een hoger 
universeel basisbedrag, aangevuld met sociale toeslagen louter gebaseerd op 
het gezinsinkomen, met zorgtoeslagen en participatietoeslagen voor kinderen 
in de kinderopvang en schoolgaande kinderen. Er wordt met andere woorden 
ingezet op een bredere horizontale herverdeling, verrijkt met toeslagen op 
basis van inkomensselectiviteit. Het principe van categoriale selectiviteit 
wordt losgelaten. In dit artikel vergelijken we de kostendekkingsgraad van de 
kinderbijslag voor en na de Zesde Staatshervorming.

We kunnen drie conclusies trekken uit de resultaten. Ten eerste: zowel de oude 
kinderbijslag als het Groeipakket dekken niet volledig de minimale kosten 
van kinderen en de kostendekkingsgraad daalt in beide systemen naarmate de 
leeftijd van de kinderen toeneemt. Dit is problematisch voor gezinnen met een 
beperkt inkomen, waarvoor de kinderbijslag essentieel is om deze minimaal 
noodzakelijke kosten te financieren. Hierdoor dreigen kinderen te moeten 
inboeten aan de invulling van immateriële en materiële noden. Zonder een 
voldoende hoog inkomen naast de kinderbijslag, zullen belangrijke keuzes 
moeten worden gemaakt in welke essentiële noden al dan niet wordt voorzien. 
De huisvestingssituatie kan hierbij een groot verschil maken. Indien gezinnen 
een sociale huur betalen, dalen de kosten verbonden aan huisvesting en komt 
er extra budget vrij om andere kosten op te vangen met de kinderbijslag.

Ten tweede: de hervorming zorgt voor drie groepen van winnaars. Gezinnen 
met één kind vormen een eerste belangrijke groep van winnaars, ongeacht 
het gezinstype (eenouder- of tweeoudergezin) en de inkomenssituatie van 
het gezin. Dit kan worden toegeschreven aan de sterke verhoging van het 
basisbedrag voor het eerste kind. Koppels die werken aan het minimumloon, 
vormen een tweede groep die wint bij de hervorming omdat de sociale toeslagen 
in de nieuwe kinderbijslag worden opengesteld voor alle gezinnen met een laag 
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inkomen, los van hun socio-professionele statuut. Grote gezinnen met jonge 
kinderen die zich in het midden van de inkomensverdeling bevinden, zijn de 
derde winnende groep. Door de invoering van een tweede inkomensgrens bij 
de sociale toeslagen gaan ook zij er globaal genomen op vooruit.

Ten derde: het is niet allemaal positief nieuws wat de klok slaat. De 
kostendekkingsgraad daalt in het nieuwe systeem sneller met de leeftijd en 
met het aantal kinderen in het gezin, dan in het oude systeem. Voor gezinnen 
met twee of meer kinderen die zich aan de onderkant van de inkomensladder 
bevinden, verlaagt de kostendekking zelfs van zodra een van de kinderen 
schoolloopt in het secundair onderwijs. Het is dan ook belangrijk te 
onderstrepen dat deze gezinnen, waarvan de ouder(s) leven van een leefloon 
of werken aan het minimumloon in het geval van alleenstaande ouders, de 
grootste verliezers zijn van de hervorming. Dit toont aan dat de afschaffing van 
de rang- en leeftijdstoeslagen niet opgevangen wordt door de hogere sociale 
toeslagen voor deze kwetsbare gezinnen.

8. DISCUSSIE EN BELEIDSAANBEVELINGEN

Enige nuancering van deze resultaten is op zijn plaats. Ten eerste waren niet 
alle parameters van de hervorming gekend op het moment dat deze studie 
werd uitgevoerd. Zo kon er bijvoorbeeld geen rekening worden gehouden met 
de integratie en aanpassing van de schooltoeslag in de simulaties. Bovendien 
werden de bedragen uit het Groeipakket gedesindexeerd aan de hand van een 
voorspelling van het nationale indexcijfer der consumptieprijzen door het 
Federaal Planbureau en niet met de werkelijk waargenomen evolutie van de 
prijzen. Een bredere analyse die de totale beleidswijzingen capteert zou een 
nuttige oefening zijn voor toekomstig onderzoek.

Ten tweede worden de kosten van kinderen en de kostendekkingsgraad van 
de kinderbijslag vergeleken voor een beperkt aantal typegezinnen met vooraf 
bepaalde kenmerken. Zo wordt er onder meer van uitgegaan dat de kleuters 
voldoen aan de aanwezigheidsvereiste voor de toekenning van de kleutertoeslag. 
Ook wat de leeftijd van de kinderen betreft, dienden we keuzes te maken 
en werden er enkel kinderen onder de 18 jaar meegenomen. We toonden 
reeds aan dat van zodra kinderen de middelbare schoolleeftijd bereiken, het 
Groeipakket nog nauwelijks beter of zelfs slechter presteert in termen van 
kostendekking dan de oude kinderbijslag. Het valt dan ook te verwachten 
dat de kostendekking van het Groeipakket verder zal dalen en het nieuwe 
systeem slechter zal presteren dan het oude systeem, eens het kind de leeftijd 
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van 18 jaar bereikt. Kinderen ontvangen in de nieuwe regeling immers geen 
hogere leeftijdstoeslag meer, in tegenstelling tot in de oude regeling, alhoewel 
de kosten wel nog blijven toenemen.

Ten derde zijn de meegenomen kosten beperkt tot de minimale directe 
kosten. De indirecte kosten, zoals het mogelijks terugschroeven van de 
arbeidstijd van de ouder(s), worden niet opgenomen in de kostprijs van een 
kind. Ook houdt deze studie geen rekening met de kosten verbonden aan 
het gebruik van formele kinderopvang of met de extra kosten voor een kind 
met een ziekte, een handicap of een beperking. De resultaten in dit artikel 
illustreren met andere woorden een absolute ondergrens van de kosten van 
een kind. Verder onderzoek zou kunnen rekening houden met de extra kosten 
voor gezondheidszorg en kinderopvang en/of eveneens de indirecte kosten 
meenemen in de berekeningen.

Met het oog op het realiseren van een menswaardige levensstandaard voor 
alle kinderen, het bevorderen van gelijke kansen en de bestrijding van 
kinderarmoede, is een hogere tussenkomst in de essentiële kosten van kinderen 
in kwetsbare gezinnen dan ook sterk aangewezen. Om de kostendekkingsgraad 
van het Groeipakket te doen stijgen en op die manier tegemoet te komen 
aan de verliezers van het systeem, kan de toekomstige Vlaamse regering twee 
wegen uit.

Enerzijds kunnen de bedragen van de kinderbijslag en met name de sociale 
toeslagen, worden verhoogd. Voornamelijk voor grote gezinnen en gezinnen 
aan de onderkant van de inkomensladder is het belangrijk om de daling 
in kinderbijslag op te vangen en zo hun armoederisico niet verder te laten 
toenemen (zie ook Van Lancker et al., 2016). Anderzijds kan de overheid 
ervoor zorgen dat de kosten van een kind dalen, zodat de hoogte van het 
Groeipakket hieraan wel tegemoetkomt. Een belangrijke sleutel ligt in een 
tegemoetkoming in de kosten verbonden aan huisvesting. Een oplossing 
op lange termijn is het vergroten van het aanbod van sociale woningen 
voor (grote) gezinnen. Tussen 2011 en 2015 is het aanbod in het algemeen 
toegenomen met 4,5%, maar deze tendens wordt niet vastgesteld voor de grote 
sociale woningen met vier of meer slaapkamers (-0,6%) (Vlaamse Woonraad 
i.s.m. het Kinderrechtencommissariaat, 2017). Tegelijkertijd is de vraag naar 
sociale woningen gestegen met 28%, voornamelijk bij grote gezinnen (vijf of 
meer leden, +56%). Om deze gezinnen op korte termijn te kunnen helpen 
zou de huursubsidie kunnen worden uitgebreid, om zo de kosten van private 
huur te drukken (Winters et al., 2004). Daarnaast kan de Vlaamse overheid 
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ook inzetten op het verminderen van de onderwijskosten van het kind. De 
invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs en de effectieve 
naleving ervan door de scholen kan hierin een cruciale rol spelen.
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 BIJLAGE. KOSTENDEKKING VAN EEN KIND VOOR EN NA DE ZESDE STAATSHERVORMING, 

NAAR INKOMENSSITUATIE EN GEZINSTYPE

TABEL B1: NIET-WERKEND, HUREND OP DE PRIVATE HUISVESTINGSMARKT, 2013

Typegezin Kost van 
een kind

Kinderbijslag Groeipakket

EUR/
maand

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

A + 2j 237 139 58,4 196 82,5
A + 4j 274 139 50,6 206 74,6
A + 8j 388 172 44,5 197 50,8
A + 15j 525 191 36,4 198 37,8
A + 2+4j 463 336 72,7 402 86,5
A + 4+8j 608 370 60,9 403 66,1
A + 8+15j 964 423 43,9 395 41,0
A + 2+4+8j 892 645 72,3 682 76,3
A + 4+8+15j 1.175 697 59,3 685 58,1
A + 2+4+8+15j 1.429 972 68,0 908 63,5
K + 2j 242,2 138,5 57,2 196,0 80,9
K + 4j 279,0 138,5 49,7 206,0 73,8
K + 8j 390,9 172,5 44,1 197,1 50,4
K+ 15j 530,6 191,0 36,0 198,3 37,4
K + 2+4j 461,9 336,4 72,8 401,9 87,0
K + 4+8j 604,8 370,3 61,2 403,1 66,6
K + 8+15j 956,5 422,8 44,2 395,4 41,3
K + 2+4+8j 871,3 645,0 74,0 682,4 78,3
K + 4+8+15j 1.168,1 697,5 59,7 684,7 58,6
K + 2+4+8+15j 1.426,3 972,1 68,2 908,4 63,7

Bron: eigen berekeningen o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012 en referentiebudgetten 2013.
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TABEL B2: NIET-WERKEND, HUREND OP DE SOCIALE HUISVESTINGSMARKT, 2013

Typegezin Kost van 
een kind

Kinderbijslag Groeipakket

EUR/
maand

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

A + 2j 231 138 59,9 196 84,7
A + 4j 268 138 51,7 206 76,3
A + 8j 388 172 45,2 197 51,6
A + 15j 519 191 36,8 198 38,2
A + 2+4j 467 336 72,1 402 85,8
A + 4+8j 612 370 60,5 404 65,6
A + 8+15j 893 423 47,4 395 44,3
A + 2+4+8j 827 645 78,0 682 82,3
A + 4+8+15j 1.110 697 62,8 685 61,5
A + 2+4+8+15j 1.288 972 75,5 904 70,4
K + 2j 223 139 62,1 196 87,8
K + 4j 260 139 53,3 206 78,6
K + 8j 372 173 46,4 197 53,0
K+ 15j 512 191 37,3 198 38,8
K + 2+4j 447 336 75,3 402 89,9
K + 4+8j 590 370 62,8 403 68,3
K + 8+15j 957 423 44,2 395 41,3
K + 2+4+8j 785 645 79,8 682 86,9
K + 4+8+15j 1.082,1 697,5 62,8 684,7 63,3
K + 2+4+8+15j 1.269,3 972,1 73,8 908,4 71,4

Bron: eigen berekeningen o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012 en referentiebudgetten 2013.
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TABEL B3: WERKEND AAN MINIMUMLOON, HUREND OP DE PRIVATE HUISVESTINGSMARKT, 2013

Typegezin Kost van 
een kind

Kinderbijslag Groeipakket

EUR/
maand

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

A + 2j 237 139 58,4 196 83
A + 4j 273 139 50,7 206 75
A + 8j 387 173 44,6 197 50
A + 15j 524 191 36,4 198 38
A + 2+4j 462 336 72,9 402 87
A + 4+8j 606 370 61,1 403 66
A + 8+15j 956 423 44,2 395 41
A + 2+4+8j 872 645 74,0 682 78
A + 4+8+15j 1.164 698 59,9 685 59
A + 2+4+8+15j 1.417 972 68,6 908 64
K + 2j 242 139 38,2 196 81
K + 4j 278 139 33,3 206 73
K + 8j 387 173 28,7 197 51
K+ 15j 527 191 23,0 199 38
K + 2+4j 461 336 56,8 402 87
K + 4+8j 604 370 46,4 403 66
K + 8+15j 955 423 34,0 395 41
K + 2+4+8j 856 645 62,2 682 79
K + 4+8+15j 1.150 698 50,1 685 59
K + 2+4+8+15j 1.398 972 59,2 908 65

Bron: eigen berekeningen o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012 en referentiebudgetten 2013.
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TABEL B4: WERKEND AAN MINIMUMLOON, HUREND OP DE SOCIALE HUISVESTINGSMARKT, 2013

Typegezin Kost van 
een kind

Kinderbijslag Groeipakket

EUR/
maand

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

A + 2j 217 138 63,8 196 90,2
A + 4j 253 138 54,8 206 80,8
A + 8j 367 172 47,0 197 53,7
A + 15j 504 191 37,9 198 39,3
A + 2+4j 437 336 77,0 402 91,7
A + 4+8j 581 370 63,7 403 69,1
A + 8+15j 856 423 49,4 395 46,2
A + 2+4+8j 761 645 84,8 682 89,5
A + 4+8+15j 1.053 697 66,2 685 64,9
A + 2+4+8+15j 1.213 972 80,2 908 74,8
K + 2j 207 138 44,6 196 94,4
K + 4j 244 138 37,9 206 83,8
K + 8j 352 172 31,5 197 55,9
K+ 15j 492 191 24,6 199 40,4
K + 2+4j 415 336 63,1 402 96,4
K + 4+8j 558 370 50,2 403 72,0
K + 8+15j 835 423 38,9 395 47,4
K + 2+4+8j 723 645 73,6 682 94,2
K + 4+8+15j 1.017 697 56,6 685 67,2
K + 2+4+8+15j 1.179 972 70,2 908 76,9

Bron: eigen berekeningen o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012 en referentiebudgetten 2013.
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TABEL B5: WERKEND AAN GEMIDDELD LOON, HUREND OP DE PRIVATE HUISVESTINGSMARKT, 

2013

Typegezin Kost van 
een kind

Kinderbijslag Groeipakket

EUR/
maand

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

A + 2j 237 92 39,0 150 63,1
A + 4j 273 92 33,9 160 57,9
A + 8j 387 110 28,6 151 39,0
A + 15j 524 120 23,1 152 29,0
A + 2+4j 462 261 56,7 309 66,7
A + 4+8j 606 279 46,2 311 51,0
A + 8+15j 956 307 33,9 303 31,7
A + 2+4+8j 872 530 61,0 627 71,7
A + 4+8+15j 1.164 574 49,5 629 53,9
A + 2+4+8+15j 1.417 825 58,4 834 58,8
K + 2j 242 92 38,2 150 61,8
K + 4j 278 92 33,3 160 56,8
K + 8j 387 110 28,7 151 39,0
K+ 15j 527 120 23,0 152 28,8
K + 2+4j 461 261 56,8 309 66,8
K + 4+8j 603 279 46,4 311 51,2
K + 8+15j 955 323 34,0 303 31,7
K + 2+4+8j 856 530 62,2 627 73,1
K + 4+8+15j 1.149 574 50,1 629 54,6
K + 2+4+8+15j 1.398 825 59,2 834 59,6

Bron: eigen berekeningen o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012 en referentiebudgetten 2013.
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TABEL B6: WERKEND AAN GEMIDDELD LOON, HUREND OP DE SOCIALE HUISVESTINGSMARKT, 

2013

Typegezin Kost van 
een kind

Kinderbijslag Groeipakket

EUR/
maand

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

EUR/
maand

Kostendekking 
(%)

A + 2j 282 92 32,8 150 53,0
A + 4j 318 92 29,1 160 49,7
A + 8j 432 110 25,7 151 34,9
A + 15j 569 120 21,3 152 26,7
A + 2+4j 542 261 48,3 309 56,8
A + 4+8j 687 279 40,8 311 45,0
A + 8+15j 962 307 33,7 303 31,5
A + 2+4+8j 882 530 60,3 627 70,9
A + 4+8+15j 1.174 574 49,1 629 53,4
A + 2+4+8+15j 1.334 825 62,1 834 62,4
K + 2j 239 92 38,8 150 62,7
K + 4j 275 92 33,6 160 57,4
K + 8j 384 110 28,9 151 39,3
K+ 15j 524 120 23,1 152 29,0
K + 2+4j 475 261 55,1 309 64,8
K + 4+8j 618 279 45,4 311 50,0
K + 8+15j 895 323 36,3 303 33,8
K + 2+4+8j 804 530 66,2 627 77,8
K + 4+8+15j 1.098 574 52,4 629 57,1
K + 2+4+8+15j 1.260 825 65,7 834 66,1

Bron: eigen berekeningen o.b.v. Motyff; FAMIFED, 2012 en referentiebudgetten 2013.
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HET RECHT OP MENSELIJKE 
WAARDIGHEID VOOR EEN SOCIALE 
MINIMUMBESCHERMING IN DE EU

DOOR JONAS JESPERS
Student master na master, met specialisatie in het sociaal recht, Université libre de Bruxelles1

1. INLEIDING

Deze bijdrage is een herwerking van de masterscriptie van de auteur.2 De 
scriptie is een van drie gelauwerde werken van de Student Award BTSZ 2018. 
Deze bijdrage wil het idee van een “socialere Europese Unie” kracht bijzetten. 
Onderstaand citaat zet meteen de toon: “Zowel op economisch, sociaal als politiek 
vlak pleit veel voor een sociaal Europa. We moeten alleen consensus bereiken over de 
vorm die wij daaraan in de toekomst willen geven. Er is zo veel om voor te vechten 
en om over na te denken.”3

1.1. AANLEIDING EN METHODE

De studie die voorafging aan de masterscriptie bracht al snel aan het licht dat 
een ruim begrip als sociale minimumbescherming niet eenduidig gehanteerd 
of bestudeerd wordt met betrekking tot het recht van de Europese Unie (EU). 
Er zijn immers verschillende interpretaties denkbaar. In het kader van deze 
bijdrage zal “sociale minimumbescherming” daarom de volgende invulling 
krijgen: “het is de sociale bescherming, in principe geboden door een systeem 

(1) Vanaf 1 juli 2019 werkt de auteur als medewerker voor Astrea te Antwerpen.
(2) Net zoals voor de masterscriptie, genoot de auteur de begeleiding van Paul Schoukens en Eleni 
De Becker bij het schrijven van deze bijdrage. Hij wil hen dan ook bedanken. Paul Schoukens is 
gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven en houder van de Instituut 
GAK-leerstoel Internationaal en Europees socialezekerheidsrecht aan de Universiteit Tilburg. Eleni 
De Becker is doctor in de rechten en associate employment bij Eubelius.
(3) Discussienota (Comm.) over de sociale dimensie van Europa, 26 april 2017, COM(2017) 
206 final, 2.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   527 20/09/19   12:23



528

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2018

van ‘sociale bijstand’, tegen armoede en sociale uitsluiting, opdat personen 
menswaardig kunnen leven”.4

Een aantal prominente teksten binnen het Unierecht vestigen de 
aandacht op sociale rechten en doelstellingen in verband met een sociale 
minimumbescherming. Artikel 3, lid 3 Verdrag betreffende de Europese Unie 
(VEU) en artikel 151 Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU) noemen de bestrijding van sociale uitsluiting als een van de sociale 
doelstellingen. Op 17 november 2017 werd de pijler van sociale rechten van 
de Europese Unie5 plechtig afgekondigd. Met deze aanbevelende tekst wil 
de Europese Unie twintig rechten en beginselen zichtbaarder en explicieter 
maken voor Unieburgers, waaronder het recht op adequate voorzieningen 
voor een minimuminkomen.6 Toch maakt rechtspraak van het Hof van 
Justitie duidelijk dat een sociale minimumbescherming geen evidentie is voor 
economisch niet-actieve en werkzoekende Unieburgers die hun recht op vrij 
verkeer uitoefenden. Deze rechtspraak wordt verderop behandeld.

Naar aanleiding van de rechtspraak van het Hof van Justitie (over de situatie 
van werkzoekenden) stelt Verschueren in een bijdrage expliciet de prangende 
vraag: “Heeft een Unieburger (…), dan krachtens het Unierecht geen recht 
op ‘een menswaardig bestaan’? Wat is dan nog de betekenis van artikel 1 van 
het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie (HGEU)7 (…), 

(4) Deze definitie is het resultaat van verschillende overwegingen: bepaalde auteurs gebruiken 
“sociale minimumvoorzieningen” als synoniem voor socialebijstandsregelingen (bijvoorbeeld: H. 
Verschueren, Toegang tot minimumvoorzieningen voor mensen zonder papieren: een aftasten van 
de grenzen van het Europees recht, TSR 2005, (731) 735). Daarnaast is deze definitie gebaseerd 
op: de definitie van socialebijstandsregelingen door Pieters (D. Pieters, Sociale zekerheid begrijpen, 
Leuven, Acco, 2008, 161), art. 34, lid 3 van het Handvest van de grondrechten van de Europese 
Unie en de opvatting van de Europese Commissie in verband met art. 14 van de Pijler van de sociale 
rechten van de Europese Unie (Werkdocument (Comm.) bij de mededeling van de Commissie aan 
het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité 
van de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale rechten, 26 april 2017, 
SWD(2017) 201 final, 61.).
(5) Voorstel (Comm.) voor een interinstitutionele afkondiging van de Europese pijler van sociale 
rechten, 26 april 2017, COM(2017) 251 final.
(6) Med.Comm. aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal 
Comité en het Comité van de Regio's inzake de oprichting van een Europese pijler van sociale 
rechten, 26 april 2017, COM(2017) 250 final, 7-8.
(7) Handvest 12 december 2007 van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.C. 26 oktober 
2012, afl. 326, 391.
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of van artikel 34, derde lid HGEU (…)?”8 Deze wetsartikelen verwoorden 
respectievelijk de menselijke waardigheid en het recht op sociale bijstand in. 
Zo komt de menselijke waardigheid in het vizier, ook voor economisch niet-
actieve Unieburgers.9

Deze bijdrage wil verder gaan met bovenstaande denkpiste: kan de menselijke 
waardigheid dienen om een sociale minimumbescherming binnen de 
EU te bewerkstelligen voor de getroffen Unieburgers? Zoals geciteerd, 
sluiten enkele wetsartikelen in het HGEU aan bij de idee van een sociale 
minimumbescherming. Een concept zoals een sociale minimumbescherming 
op basis van de menselijke waardigheid behoeft wel meer invulling. Rechtspraak 
van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van 
Justitie en andere nationale rechtspraak zal helpen hieraan een meer concrete 
inhoud te geven.

Naar het voorbeeld van De Becker, wil deze bijdrage zo inspelen op de nog 
steeds relevante methode van algemene beginselen, die het Hof van Justitie 
kan gebruiken om rechten in het HGEU te interpreteren en in te vullen.10 
Nationale rechtspraak in combinatie met de rechtspraak van het Hof van 
Justitie en het EHRM moet bewijzen dat een sociale minimumbescherming 
een algemeen beginsel van Unierecht vormt voor zover het een bepaalde 
invulling krijgt. Zulk een algemeen beginsel kan dienst doen om de nodige 
invulling te geven aan de reeds bestaande grondrechten in het HGEU. Uit 
de preambule en artikel 52, lid 4 van het HGEU blijkt immers dat het 
Hof van Justitie rekening moet houden met de gezamenlijke internationale 
verplichtingen en de constitutionele tradities van de lidstaten, waarvan de 
invulling blijvend evolueert.11

Uiteindelijk wordt het afdwingbare karakter van een dergelijke sociale 
minimumbescherming behandeld. Het afdwingbare karakter van zulke 

(8) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 318-319, 2016.
(9) H. Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 22, 2015.
(10) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 11-13, 
2019.
(11) Ibid., 13.
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bescherming is immers het sluitstuk. Unieburgers moeten hierop daadwerkelijk 
een beroep kunnen doen ten aanzien van de gastlidstaat12 waar ze verblijven.

De categorie van actieve Unieburgers, bestaande uit werknemers en 
zelfstandigen, komt in de bijdrage niet aan bod. Zij hebben volgens artikel 
24, richtlijn 2004/3813 het recht op gelijke behandeling, ook wat betreft de 
sociale bijstand.14 Hun (toegang tot) sociale (minimum)bescherming komt in 
beginsel dus niet in het gedrang. Het onderscheid tussen economisch actieve, 
werkzoekende en economisch niet-actieve Unieburgers is daarnaast enkel 
relevant wanneer het gaat om Unieburgers met een beperkt verblijfsrecht in 
een Unielidstaat. Zodra een Unieburger een ononderbroken periode van vijf 
jaar legaal op het grondgebied van een gastlidstaat heeft verbleven, krijgt hij 
of zij er een onbeperkt verblijfsrecht.15 Een Unielidstaat moet een Unieburger 
(met een andere nationaliteit) met een onbeperkt verblijfsrecht op eenzelfde 
manier behandelen als zijn eigen burgers en kan de Unieburgers niet uitsluiten 
van het recht op sociale bijstand.16 Hun sociale minimumbescherming komt 
dus evenmin in het gedrang.

1.2. VERHOUDING TUSSEN VRIJ VERKEER EN SOCIALE MINIMUMBESCHERMING

1.2.1. Wettelijk kader

De concrete aanleiding voor deze bijdrage is de rechtspraak van het Hof van 
Justitie in de zaken Brey, Dano, Alimanovic en García-Nieto. Aan de basis 
van deze rechtspraak liggen twee Europese maatregelen: richtlijn 2004/38 en 
verordening 883/2004.17 De Unielidstaten besloten destijds de rechtspraak van 
het Hof van Justitie in verband met het vrij verkeer van personen te vertalen in 

(12) Hiermee wordt bedoeld: een lidstaat van de Europese Unie waarvan een Unieburger niet de 
nationaliteit draagt.
(13) Richtl.EP/Raad nr. 2004/38/EG, 29 april 2004 betreffende het recht van vrij verkeer en 
verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden, tot 
wijziging van Verordening (EEG) nr. 1612/68 en tot intrekking van de Richtlijnen 64/221/EEG, 
68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG 
en 93/96/EEG, Pb.L. 29 juni 2004, afl. 229, 35 (hierna: Richtl. 2004/38).
(14) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR  (291) 304-305, 2016,.
(15) Art. 16, lid 1, Richtl. 2004/38.
(16) Art. 16 en 24, ibid.
(17) Verord.EP/Raad nr. 883/2004, 29 april 2004 betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels, Pb.L., 30 april 2004, afl. 166, 1 (hierna: Verord. 883/2004).
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richtlijn 2004/38.18 Verordening 883/2004 vervangt op zijn beurt verschillende 
coördinerende maatregelen, destijds genomen om de socialezekerheidsstelsels 
van lidstaten te coördineren ten voordele van het vrij verkeer van personen.19 
Richtlijn 2004/38 en verordening 883/2004 overlappen elkaar wat het 
personeel en materieel toepassingsgebied betreft.20

De uniformiteit in de terminologie is echter zoek tussen beide maatregelen. 
Richtlijn 2004/38 vernoemt enkel de “sociale bijstand”. Verordening 883/2008 
coördineert daarentegen wél “bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende prestaties”, vermeld in artikel 70, maar is niet toepasselijk op 
de “sociale bijstand”. Deze bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende prestaties zijn “hybride” uitkeringen die kenmerken hebben van 
zowel socialezekerheidsuitkeringen, als van socialebijstandsuitkeringen.21 
Verder was het ook niet duidelijk of de Unielidstaten een geldig 
verblijfsrecht konden opleggen als voorwaarde voor de toegang tot hun 
socialebijstandsstelsel.22 Het Hof van Justitie diende daarom arrest per arrest 
meer klaarheid te scheppen.

1.2.2. Brey, Dano, Alimanovic en Garcia-Nieto

a. Overzicht van de rechtspraak
Socialebijstandswetgeving wordt in principe binnen de Europese Unie niet 
gecoördineerd. De Europese Unie coördineert de bijzondere niet op premie- 
of bijdragebetaling berustende prestaties wél door middel van verordening 
883/2004. Voor België gaat het over de inkomensvervangende tegemoetkoming 
aan personen met een handicap en de inkomensgarantie voor ouderen23, 
die traditioneel toch een socialebijstandskarakter hebben.24 Wat kan er zich 
voordoen wanneer een werkzoekende of economisch niet-actieve Unieburger 

(18) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 122, 2017; H. 
Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 24, 2015.
(19) D. Pieters en P. Schoukens, De nieuwe Europese verordeningen 883/04 en 987/09, in F. 
Hendrickx en D. Simoens (eds.), Arbeids- en socialezekerheidsrecht, Brugge, die Keure, (121) 121, 
2010.
(20) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 132, 2017.
(21) Art. 70, lid 1 Verord. 883/2004; J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, 
Hart publishing, 25, 2017.
(22) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 314, 2019.
(23) Bijlage X Verord. 883/2004.
(24) J. Van Langendonck, Y. Stevens en A. Van Regenmortel, Handboek socialezekerheidsrecht, 
Antwerpen, Intersentia, 675-676, 2015.
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verblijft in een gastlidstaat en daar aanspraak wil maken op een bijzondere niet 
op premie- of bijdragebetaling berustende prestatie?

De zaak-Brey bevestigde, overeenkomstig eerdere rechtspraak, dat een 
gastlidstaat de toekenning van deze prestaties aan economisch niet-actieve 
Unieburgers afhankelijk mag maken van een geldig verblijfsrecht daar.25 De 
voorwaarden, die de staat voor de toekenning van dit verblijfsrecht oplegt, 
moeten in dat geval verenigbaar zijn met het Unierecht en dus met richtlijn 
2004/38.26 Uit het daaropvolgende arrest Dano bleek eveneens dat een 
gastlidstaat de toegang voor economisch niet-actieve Unieburgers tot deze 
prestaties afhankelijk mag maken van een geldig verblijf, conform richtlijn 
2004/38.27 In beide gevallen ging het over economisch niet-actieve Unieburgers 
met een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden.

Richtlijn 2004/38 bepaalt het volgende: economisch niet-actieve Unieburgers 
krijgen en behouden slechts een verblijfsrecht voor meer dan drie maanden 
(en bijgevolg toegang tot de sociale bijstand) voor zover zij over voldoende 
bestaansmiddelen beschikken, zodat zij geen onredelijke belasting vormen voor 
het socialebijstandsstelsel van een Unielidstaat.28 Met zijn arrest-Brey maakte 
het Hof van Justitie eerder al duidelijk dat het begrip “socialebijstandsstelsel” 
een autonome interpretatie krijgt en ook “bijzondere niet op premie- of 
bijdragebetaling berustende prestaties” kunnen behoren tot de sociale bijstand 
in de zin van richtlijn 2004/38.29 Auteurs twijfelen nog of alle bijzondere niet 

(25) HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/
Peter Brey, nr. 44.
(26) Ibid., nr. 45.
(27) HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin 
Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 68-74; M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, 
the right to reside and EU law, J.S.S.L., (89) 101, 2016; B. Spiegel, Anspruch auf Leistungen der 
sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer fürchtet sich vor 'Sozialtourismus'?, Neue 
EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano, ERA Forum, (337) 348-349, 2014.
(28) Art. 7, lid 1, b) en art. 14, lid 2 Richtl. 2004/38.
(29) HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/
Peter Brey, nr. 58-62.
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op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties vallen onder het begrip 
“sociale bijstand”, in het licht van artikel 24 richtlijn 2004/38.30

Het Hof van Justitie legde in de zaak-Brey nog een individuele onredelijkheids- 
en evenredigheidstoets op voor de beoordeling van de “onredelijke belasting”.31 
Deze toets houdt in dat een gastlidstaat globaal moet beoordelen of de 
toekenning van deze sociale uitkering, rekening houdend met de persoonlijke 
omstandigheden van de betrokkene, concreet een onredelijke belasting 
zou zijn van het nationale socialebijstandstelsel.32 Een onredelijke belasting 
mag leiden tot het ontnemen van het verblijfsrecht.33 Deze toets komt er in 
het arrest Dano geenszins aan te pas, waardoor een beroep op een hybride 
uitkering voldoende lijkt om een Unieburger het recht op verblijf te ontnemen 
(en bijgevolg de toegang tot de sociale bijstand).34 Sommige auteurs wijten dit 
aan de aard van de situatie, waarin mevrouw Dano louter naar Duitsland leek 
te reizen voor de uitkering zonder de wil om zich te integreren.35

Afgezien van een situatie zoals in Dano, blijft het onduidelijk of een 
individuele redelijkheids- en evenredigheidstoets nog nodig is om andere 
economische niet-actieve Unieburgers, die langer dan drie maanden verblijven 
in een gastlidstaat, de toegang tot het sociale bijstandsstelsel te weigeren.36 De 
uitspraak in de zaak-Dano impliceert immers een paradox: een economisch 

(30) B. Spiegel, Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer 
fürchtet sich vor 'Sozialtourismus'?, Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano, 
ERA Forum, (337) 348, 2014; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, 
TSR, (291) 311, voetnoot 83, 2016.
(31) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 311-312, 2016.
(32) HvJ 19 september 2013, nr. C-140/12, ECLI:EU:C:2013:565, Pensionsversicherungsanstalt/
Peter Brey, nr. 64 en 77.
(33) Considerans 16 en 14, lid 3 Richtl. 2004/38.
(34) S. Mantu en P. Minderhoud, EU citizenship and social solidarity, MJ, (703) 712, 2017; H. 
Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 312-313, 2016.
(35) M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to reside and EU law, 
J.S.S.L., (89) 100, 2016; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf 
voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, 
(291) 313, 2016.
(36) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 313-315, 2016.
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niet-actieve Unieburger kan enkel aanspraak maken op sociale bijstand in 
een gastlidstaat wanneer hij of zij voldoet aan de voorwaarden die richtlijn 
2004/38 stelt. Een van de voorwaarden hiervoor is echter het beschikken over 
voldoende bestaansmiddelen, waardoor deze Unieburger de sociale bijstand 
per definitie niet meer nodig heeft.37 Deze redenering lijkt het mogelijk te 
maken voor de gastlidstaat om deze Unieburgers automatisch de toegang tot 
de sociale bijstand te ontzeggen.

In de arresten Alimanovic en García-Nieto stelt het Hof van Justitie bovendien 
dat zulke individuele toets niet nodig is voor de categorieën vermeld in artikel 
24, lid 2 richtlijn 2004/38.38 Volgens het Hof biedt richtlijn 2004/38 al een 
gradueel systeem en vormen de vele individuele beoordelingen die nodig 
zouden zijn, ook een onredelijke belasting voor het socialebijstandsstelsel.39 
Economisch niet-actieve Unieburgers die minder dan drie maanden verblijven 
in een Unielidstaat mogen zo automatisch uitgesloten worden van de sociale 
bijstand.40 Hetzelfde geldt voor werkzoekende Unieburgers, die niet de 
bescherming genieten van artikel 7, lid 3 richtlijn 2004/38, zolang zij werk 
zoeken en een reële kans maken op een aanstelling.41

b. Gevolg van de rechtspraak
Artikel 70, lid 4 verordening 883/2004 bepaalt dat de gastlidstaat waar een 
Unieburger feitelijk woont, de bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling 
berustende prestaties uitbetaalt, overeenkomstig zijn wetgeving.42 Deze 
gastlidstaat mag nu economisch niet-actieve Unieburgers gedurende de 

(37) A. Dzierzanowska-Luczyn, Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung, Deluxe Europarecht 
Aktuell, afl.3, 2016, https://www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/or/europarecht/deluxe/archiv/
index.html (consultatie 10 mei 2019); S. Mantu en P. Minderhoud, EU citizenship and social 
solidarity, MJ, (703) 712, 2017.
(38) S. Mantu en P. Minderhoud, EU citizenship and social solidarity, MJ, (703) 713-714, 2017; 
H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-actieve 
migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 313-314, 2016.
(39) HvJ 25 februari 2016, nr. C-299/14, ECLI:EU:C:2016:114, Vestische Arbeit Jobcenter 
Kreis Recklinghausen/Jovanna García-Nieto, Joel Peña Cuevas, e.a., nr. 47-50; HvJ 15 september 
2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/Nazifa Alimanovic, Sonita 
Alimanovic, e.a., nr. 60-63.
(40) Art. 24, lid 2 Richtl. 2004/38.
(41) Ibid.
(42) Art. 1, j) Verord. 883/2004; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, 
TSR, (291) 318, 2016.
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eerste drie maanden van hun verblijf automatisch socialebijstandsuitkeringen 
(waaronder de  bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende 
prestaties kunnen vallen) weigeren. Zo’n uitsluiting kan ook in het geval van 
bovenvermelde werkzoekende Unieburgers. Afgezien van een situatie zoals in 
Dano kan een weigering ten aanzien van economisch niet-actieve Unieburgers 
met een verblijfsduur van meer dan drie maanden in elk geval na toepassing 
van de onredelijkheids- en evenredigheidstoets. De lidstaat van herkomst 
moet op haar beurt in zo’n geval geen soortgelijke uitkering meer verlenen, 
aangezien een dergelijke uitkering niet exporteerbaar is naar de gastlidstaat.43 
Zo kan een situatie ontstaan waarbij deze Unieburgers “terechtkomen tussen 
wal en schip”.44

Het betrof in casu steeds uitkeringen die zowel kenmerken hadden van 
een socialezekerheidsuitkering, als van een socialebijstandsuitkering. De 
toekenning van deze uitkeringen door de gastlidstaat zou een sociale 
minimumbescherming kunnen bieden aan de betrokken Unieburgers. Het 
behoeft geen betoog dat Unieburgers in een financieel (en sociaal) benarde 
situatie zouden kunnen terechtkomen, wanneer zij geen beroep kunnen 
doen op bepaalde bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende 
prestaties, laat staan op socialebijstandsuitkeringen, in de gastlidstaat of uit het 
Unieland van herkomst.

Tegelijkertijd mogen de gastlidstaten de Unieburgers die er verblijven niet 
zomaar verwijderen van hun grondgebied.45 Zo mogen werkzoekende 
unieburgers met een reële kans op tewerkstelling niet verwijderd worden.46 
Zij worden dan “getolereerd” in de gastlidstaat, terwijl ze er leven zonder 
voldoende bestaansmiddelen wanneer hen een sociale minimumbescherming 
geweigerd werd.47 Deze rechtspraak ondermijnt bovendien het recht op vrij 

(43) H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op verblijf voor economisch niet-
actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, TSR, (291) 310, 2016.
(44) B. Spiegel, Anspruch auf Leistungen der sozialen Sicherheit von nicht aktiven Personen – wer 
fürchtet sich vor 'Sozialtourismus'?, Neue EuGH-Fälle: C-140/12, Brey, und C-133/13, Dano, 
ERA Forum, (337) 350-351, 2014; H. Verschueren, Recht op sociale minimumuitkeringen en op 
verblijf voor economisch niet-actieve migrerende unieburgers: vrij verkeer of 'uitkeringstoerisme'?, 
TSR, (291) 318, 2016.
(45) Considerans 16 en artt. 14, lid 3 en 4 en 27 tot 31 Richtl. 2004/39.
(46) Art. 14, lid 4, b) Richtl. 2004/39.
(47) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 361, 2019.
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verkeer voor alle Unieburgers.48 Mantu en Minderhoud illustreren dit met een 
voorbeeld: aan gepensioneerde Roemeense burgers zou mogelijk automatisch 
een verblijfsrecht geweigerd worden, aangezien hun pensioenuitkering slechts 
aan het bestaansniveau van acht Unielanden voldoet.49

2. MENSELIJKE WAARDIGHEID

Uit de inleiding bleek al dat in deze bijdrage het begrip menselijke 
waardigheid een bijzondere aandacht zou krijgen in het kader van een sociale 
minimumbescherming binnen de EU. De rechtspraak van het Hof van Justitie 
strookt niet met een sociale minimumbescherming voor alle Unieburgers. Dit 
deel werkt daarom de denkpiste van Verschueren verder uit. Met het HGEU 
heeft de EU een grondrechtencatalogus die enkele artikelen bevat met een 
sociale inslag die tevens verwijzen naar de menselijke waardigheid. Dit deel 
zal daarom aanvatten met informatie die betrekking heeft op het HGEU in 
het algemeen. De logica gebiedt namelijk eerst na te gaan of dit HGEU wel 
toepassing kan vinden en welke principes voor zijn toepassing en uitlegging 
gelden.

Daarna komen kort de HGEU-artikelen aan bod die aansluiting vinden bij 
de menselijke waardigheid en een sociale minimumbescherming. Om redenen 
die later besproken worden, legt dit deel de focus op artikel 1 HGEU, dat de 
menselijke waardigheid an sich weergeeft. Een concretere invulling van een 
sociale minimumbescherming, op basis van de menselijke waardigheid, wordt 
geschetst aan de hand van rechtspraak van diverse origine. Uiteindelijk wordt 
het afdwingbare karakter van een dergelijke sociale minimumbescherming 
behandeld, want getroffen Unieburgers moeten hierop daadwerkelijk een 
beroep kunnen doen.

(48) A. Dzierzanowska-Luczyn, Der Fall Dano und seine Folgerechtsprechung, Deluxe Europarecht 
Aktuell, afl. 3, 2016, https://www.rewi.europa-uni.de/de/forschung/projekte/deluxe/archiv/index.
html (consultatie 10 mei 2019); S. Mantu en P. Minderhoud, Exploring the limits of social 
solidarity: Welfare tourism and EU citizenship, UNIO - EU Law Journal, (4) 18, 2016.
(49) S. Mantu en P. Minderhoud, Exploring the limits of social solidarity: Welfare tourism and EU 
citizenship, UNIO - EU Law Journal, (4) 18, 2016.
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2.1. ALGEMENE BESPREKING VAN HET HGEU

Sinds de inwerkingtreding van het verdrag van Lissabon eind 2009 heeft het 
HGEU dezelfde waarde, namelijk die van (bindende) primaire Unienorm, als 
het VEU en het VWEU.50 Dit blijkt expliciet uit het eerste lid van artikel 6 
VEU. Eerst komt het “personeel” toepassingsgebied van dit HGEU aan bod. 
Daarop volgt informatie over de reikwijdte en de uitlegging van de rechten en 
beginselen in het HGEU en het beschermingsniveau van het HGEU.

2.1.1. “Personeel” toepassingsgebied van het HGEU

Ten aanzien van wie heeft het HGEU bindende werking? Artikel 51, lid 1 HGEU 
geeft aan dat de bepalingen van het HGEU zowel de organen en instanties 
van de Europese Unie, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, 
als de lidstaten door het HGEU gebonden zijn. De lidstaten zijn echter 
uitsluitend gebonden wanneer zij het recht van de Europese Unie ten uitvoer 
brengen. Organen en instanties krijgen hier hun gewoonlijke betekenis, zoals 
bijvoorbeeld in artikel 13 VEU.51 “Lidstaten” heeft hier een ruime betekenis 
en slaat evenzeer op de regionale en lokale overheidsautoriteiten en op de 
overheidslichamen.52 Deze bijdrage focust op de afdwingbaarheid van een 
sociale minimumbescherming ten aanzien van de Unielidstaten53, daarom 
licht ze enkel die hypothese toe.

(50) E. Eichenhofer, Social security as a human right: a European perspective, in F. Pennings 
en G. Vonk (eds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, (3) 27, 2015; K. Lenaerts en P. Van Nuffel, Europees recht, Antwerpen, Intersentia, 541, 
2017; K. Schwarzburg, Die Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 
38, 2012.
(51) F. Picod, Article 51. Champ d’application, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article par article, Brussel, 
Bruylant, (1060) 1062-1065, 2018.
(52) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 32; F. Picod, Article 51. Champ d’application, in F. Picod en S. Van 
Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article 
par article, Brussel, Bruylant, (1060) 1065-1066, 2018.
(53) Voor de volledigheid moet aangehaald worden dat een bindend protocol de werking van 
het HGEU beperkt ten aanzien van Polen en het Verenigd Koninkrijk, met name in verband met 
titel IV van het HGEU: Art. 1 en 2 Prot. nr. 30 betreffende de toepassing van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie op Polen en het Verenigd Koninkrijk, Pb.C. 9 mei 2008, 
afl. 115, 313; De omvang van deze bijdrage laat het evenwel niet toe om hier verder op in te gaan.
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a. Interpretatie tenuitvoerlegging van Unierecht
Wat betreft de bindende werking ten aanzien van lidstaten, heeft het Hof van 
Justitie gaandeweg verduidelijkt wat verstaan moet worden onder “uitsluitend 
wanneer zij het recht van de Europese Unie ten uitvoer brengen”. Men kan 3 
categorieën van tenuitvoerlegging onderscheiden: (1) nationale maatregelen 
ter uitvoering van het unierecht, (2) nationale maatregelen die een beroep 
doen op een Unierechtvaardigingsgrond voor een belemmering van het vrij 
verkeer en (3) nationale maatregelen die de uniformiteit en effectiviteit van 
het Unierecht aantasten.54 De eerste en derde categorie krijgen een korte 
toelichting.

Wat betreft de eerste categorie oordeelt het Hof van Justitie dat lidstaten het 
HGEU moeten respecteren wanneer zij richtlijnen en verdragsbepalingen op 
enigerlei wijze nationaal implementeren of uitwerken, zelfs als zij hierbij een 
ruime beleidsmarge hebben en verder willen gaan dan vereist.55

In verband met de derde categorie, verduidelijkten Åkerberg Fransson en 
daaropvolgende arresten dat de grondrechten uit het HGEU moeten worden 
geëerbiedigd wanneer een nationale regeling binnen het toepassingsgebied van 
het Unierecht valt, zodat er geen gevallen kunnen zijn waarin het Unierecht 
geldt zonder dat die grondrechten toepassing vinden.56 Een nationale regeling 
valt binnen het toepassingsgebied van het Unierecht wanneer het effect ervan 
de uniformiteit en effectiviteit van het Unierecht negatief beïnvloedt.57 Hieruit 
volgt dat het Hof het “ten uitvoer brengen van Unierecht” ruim interpreteert 

(54) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 49-57, 
2019.
(55) HvJ 9 maart 2017, nr. C-406/15, ECLI:EU:C:2017:198, Milkova/Izpalnitelen direktor na 
Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol  nr. 52; HvJ 10 juli 2003, nr. C-20/00 en 
C-64/00, ECLI:EU:C:2003:397, Booker Aquacultur Ltd en Hydro Seafood GSP Ltd/The Scottish 
Ministers, nr. 88; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 
52, 2019.
(56) HvJ 16 mei 2017, nr. C-682/15, ECLI:EU:C:2017:373, Berlioz Investment Fund SA/
Directeur de l’administration des contributions directes, nr. 49; HvJ 26 februari 2013, nr. 
C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åklagaren/Hans Åkerberg Fransson, nr. 21; A. Lenaerts en V. 
Vanovermeire, De toepassingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op 
handelingen van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van 
Justitie van 26 februari 2013 inzake Åkerberg Fransson, TBP, (16) 32, 2016.
(57) HvJ 26 februari 2013, nr. C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, Åklagaren/Hans Åkerberg 
Fransson, nr. 28; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 
57-58, 2019.
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en het HGEU in vele situaties van toepassing kan zijn.58 In het Cruciano 
Siragusa-arrest herinnert het Hof van Justitie er wel aan dat er een zeker 
verband moet bestaan tussen de nationale regeling en het Unierecht.59 Het 
Hof formuleerde niet-limitatief enkele criteria die helpen bepalen of er sprake 
is van een tenuitvoerlegging van het Unierecht.60

b. Bedenking in verband met arrest-Dano
In het kader van dit kort overzicht, is de beslissing van het Hof van Justitie 
om in de zaak-Dano geen uitspraak te doen over de uitlegging van een aantal 
HGEU-artikelen bedenkelijk te noemen.61 Het Hof gaf als reden dat het 
aan de nationale wetgever is om de materiële voorwaarden voor een recht op 
de prestaties te bepalen.62 Voor zover die voorwaarden niet voortvloeien uit 
verordening 883/2004 en richtlijn 2004/38, geven de lidstaten volgens het 
Hof daarmee geen uitvoering aan het Unierecht.63 Nochtans zijn auteurs van 
mening dat ook een situatie zoals in Brey, Dano, Alimanovic en García-Nieto 
binnen het toepassingsgebied van het HGEU valt: Verordening 883/2004 

(58) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 
3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), 
Rev.trim.DH, (81) 115, 2014; F. Picod, Article 51. Champ d’application, in F. Picod en S. Van 
Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article 
par article, Brussel, Bruylant, (1060) 1062-1072, 2018.
(59) HvJ 6 maart 2014, nr. C-206/13, ECLI:EU:C:2014:126, Cruciano Siragusa/Regione Sicilia 
– Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo, nr. 24; A. Lenaerts en V. Vanovermeire, 
De toepassingen van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie op handelingen 
van de lidstaten: een analyse in het licht van het arrest C-617/10 van het Hof van Justitie van 26 
februari 2013 inzake Åkerberg Fransson, TBP, (16) 30 en 33, 2016.
(60) J. Morijn, A. Pahladsingh en H. Palm, Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat 
heeft het de rechtzoekende opgeleverd?, NtER, (123) 125, 2015.
(61) D. Dumont, Article 34. Sécurité sociale et aide sociale, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck 
(eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article par article, Brussel, 
Bruylant, (724) 740, 2018; J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart 
publishing, 157, 2017; N. N. Shuibhne, Limits rising, duties ascending: The changing legal shape 
of the union citizenship, CML Rev., (889) 914-915, 2015; H. Verschueren, Preventing ‘benefit 
tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of the possibilities offered by the ECJ in 
Dano?, CML Rev., (363) 386-387, 2015; F. Wollenschläger, Consolidating Union citizenship: 
Residence and solidarity rights for jobseekers and the economically inactive in the post-Dano era, 
mei 2017, https://eustudies.org/conference/papers/14?page=12 (consultatie 10 mei 2019), 14-15.
(62) HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin 
Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 89.
(63) Ibid., nr. 90.
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duidt immers de toepasselijke wetgeving aan ten voordele van het vrij verkeer.64 
Uit diezelfde zaken blijkt dat die toepasselijke wetgeving telkens moet voldoen 
aan het vrij verkeer van personen en het recht op gelijke behandeling, zoals 
bepaald in richtlijn 2004/38, niettegenstaande de nationale wetgever een ruime 
beleidsmarge heeft bij het uitwerken van een sociale minimumbescherming.65 
Hierdoor kunnen deze zaken wel degelijk vallen onder het breed 
geïnterpreteerde begrip van “tenuitvoerlegging”.66 In de zaak-Kamberaj, over 
de toekenning van bijstand aan een derdelander voor huisvesting, besloot het 
Hof van Justitie richtlijn 2003/10967 wel te interpreteren aan de hand van 
artikel 34, lid 3 EU-Handvest.68

2.1.2. Rechten en beginselen in het HGEU

Van belang is dat het HGEU een onderscheid maakt tussen “rechten” en 
“beginselen”.69 De aanwezigheid van dit onderscheid wordt afgeleid uit de 
artikelen 51, lid 1 en 52, lid 5 HGEU.70 Het onderscheid maken tussen een 
recht en een beginsel is niet eenvoudig, mede omdat eenzelfde artikel zowel 

(64) H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of 
the possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.
(65) D. Dumont, Article 34. Sécurité sociale et aide sociale, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck 
(eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article par article, Brussel, 
Bruylant, (724) 740-741, 2018; J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart 
publishing, 157, 2017; H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad 
interpretation of the possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.
(66) J. Paju, The European Union and social security law, Oxford, Hart publishing, 157-158, 2017; 
H. Verschueren, Preventing ‘benefit tourism’ in the EU: A narrow or broad interpretation of the 
possibilities offered by the ECJ in Dano?, CML Rev., (363) 387, 2015.
(67) Richtl.Raad nr. 2003/109/EG, 25 november 2003 betreffende de status van langdurig 
ingezeten onderdanen van derde landen, Pb.L. 23 januari 2004, afl. 16, 44.
(68) HvJ 24 april 2012, nr. C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/Istituto per 
l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma 
di Bolzano en Provincia autonoma di Bolzano, nr. 80 en 92; F. Wollenschläger, Consolidating 
union citizenship: Residence and solidarity rights for jobseekers and the economically inactive in 
the post-Dano era, mei 2017, https://eustudies.org/conference/papers/14?page=12 (consultatie 10 
mei 2019), 14-15.
(69) T. Barkhuysen en A.W. Bos, De betekenis van het handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie voor het bestuursrecht, JBplus, (3) 6, 2011; K. Lenaerts en J.A. Gutierrez-Fons, 
The place of the charter in the EU constitutional Edifice, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. 
Ward (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (1559) 
1577, 2014.
(70) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 35.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   540 20/09/19   12:23



541

RECHT OP MENSELIJKE WAARDIGHEID VOOR EEN SOCIALE MINIMUMBESCHERMING IN DE EU

een beginsel als een recht kan bevatten.71 Artikel 51, lid 1 HGEU doet blijken 
dat zowel rechten als beginselen bindend zijn.72 Zowel rechten als beginselen 
kunnen immers fungeren als uitleggingsinstrument en als autonome 
toetsingsgrond.73

Artikel 52, lid 5 HGEU drukt uit welk gevolg de kwalificatie als beginsel met 
zich meebrengt: “Aan de bepalingen van dit Handvest die beginselen bevatten, 
kan uitvoering worden gegeven door wetgevings- en uitvoeringshandelingen 
van de instellingen, organen en instanties van de Unie en door handelingen 
van de lidstaten wanneer zij het recht van de Unie ten uitvoer brengen, bij de 
uitoefening van hun respectieve bevoegdheden. De rechterlijke bevoegdheid 
ten aanzien van die bepalingen blijft beperkt tot de uitlegging van genoemde 
handelingen en de toetsing van de wettigheid ervan.” De bevoegdheid van een 
rechter is dus beperkt in geval van een beginsel.74 Dit artikel klaart het verschil 
tussen een recht en een beginsel echter niet uit.

Algemeen kan men stellen dat een “recht” een (positief ) subjectief recht geeft 
aan een individu, zonder dat hiervoor een uitwerking in Unie- of nationale 
wet- of regelgeving nodig is.75 “Beginselen” moeten daarentegen eerst worden  
uitgewerkt in het Unierecht of het nationale rechtskader, zodat ze, op grond 

(71) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 35; A. Ward, Article 51, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward 
(eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (1413) 1417, 
2014.
(72) M. De Mol, A. Pahladsingh en L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW (Nederland) 2012, (222) 232.
(73) Ibid.
(74) Zie over hoe de beperking van de rechterlijke bevoegdheid op verschillende manieren 
geïnterpreteerd kan worden: M. De Mol, A. Pahladsingh en L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid 
in rechte van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het 
onderscheid tussen ‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW (Nederland), (222) 233-235, 2012.
(75) M. De Mol, A. Pahladsingh en L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW, (222) 232 en 234, 2012; C. Ladenburg en T. Von Danvitz, Artikel 
52 GRCh: Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze, in P. J. Tettinger en K. Stern 
(eds.), Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. 
Beck, (774) 806-807, 2006; F. Picod, Article 51. Champ d’application, in F. Picod en S. Van 
Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article 
par article, Brussel, Bruylant, (1060) 1075-1078, 2018.
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van die uitwerking, subjectieve rechten kunnen verschaffen aan een individu.76 
Een individu kan op grond van een niet-uitgewerkt beginsel geen positieve 
actie eisen van een overheid.77

De toelichtingen bij het HGEU geven voorbeelden van beginselen, maar 
geven geen richtlijnen weer die de kwalificatie als recht of als beginsel 
vergemakkelijken.78 Von Lauwitz en Ladenburg hebben bepaalde criteria 
opgesteld die de kwalificatie helpen maken: de benaming in het HGEU-
artikel, de herkomst van de norm, de betekenis en het doel achter de norm en 
ten slotte de behoefte tot concretisering van de norm.79

2.1.3. Uitlegging van de rechten en beginselen en hun beschermingsniveau

Vele rechten opgenomen in het HGEU zijn verweven met het Europees Verdrag 
voor de Rechten van de Mens (EVRM)80. Zo bepaalt artikel 52, lid 3 HGEU 
dat, wat de uitlegging betreft, de rechten en vrijheden die corresponderen met 

(76) HvJ 22 mei 2014, nr. C-356/12, ECLI:EU:C:2014:350, Wolfgang Glatzel/Freistaat Bayern, 
nr. 78; HvJ 15 januari 2014, nr. C-176/12, ECLI:EU:C:2014:2, Association de médiation 
sociale/Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des 
Bouche-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT), nr. 45 en 47; Concl. Adv. Gen. 
V. Trstenjak bij HvJ 24 januari 2012, nr. C-282/10, ECLI:EU:C:2012:33, Maribel Dominguez/
Centre informatique du Centre Ouest Atlantique, Préfet de la région Centre, nr. 76-78; M. De 
Mol, A. Pahladsingh en L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het Handvest van 
de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen ‘rechten’ en 
‘beginselen’, SEW, (222) 232 en 234, 2012.
(77) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 35; HvJ 22 mei 2014, nr. C-356/12, ECLI:EU:C:2014:350, Wolfgang 
Glatzel/Freistaat Bayern, nr. 78; P. Craig, The Lisbon treaty: law, politics and treaty reform, Oxford, 
Oxford University Press, 219, 2013; S. Peers en S. Prechal, Article 52, in S. Peers, T. Hervey, 
J. Kenner en A. Ward (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart 
Publishing, (1455) 1510, 2014.
(78) A. Bailleux, Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes, in F. Picod en S. Van 
Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article 
par article, Brussel, Bruylant, (1115) 1132, 2018.
(79) M. De Mol, A. Pahladsingh en L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW, (222) 233, 2012; C. Ladenburg en T. Von Danvitz, Artikel 52 
GRCh: Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze, in P. J. Tettinger en K. Stern (eds.), 
Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. Beck, (774) 
806-807, 2006.
(80) Verdrag 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden, BS 19 augustus 1955, 5029.
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de rechten en vrijheden in het EVRM, dezelfde reikwijdte en inhoud moeten 
krijgen. Nochtans mogen de rechten en vrijheden in het handvest, volgens 
datzelfde artikel, wél een ruimere bescherming bieden.81 In het algemeen kan 
het Hof van Justitie algemene rechtsbeginselen van Unierecht gebruiken om 
de rechten in het HGEU te interpreteren en aan te vullen.82 Artikel 6, lid 
3 VEU vermeldt niet alleen de grondrechten gewaarborgd door het EVRM, 
maar ook de grondrechten “die voortvloeien uit de constitutionele tradities 
die de lidstaten gemeen hebben” als algemene beginselen van Unierecht. 
Het vervolg van deze bijdrage wil inspelen op deze theorie over de algemene 
rechtsbeginselen.

Vervolgens bepaalt artikel 53 HGEU dat de uitlegging van het HGEU niet 
mag leiden tot een beperking of afbreuk van de hogere rechtsbescherming 
die het internationale recht, een nationale overeenkomst waarbij de EU of 
alle lidstaten partij zijn (o.a. het EVRM), of de grondwetten van de lidstaten 
biedt. Artikel 52, lid 7 HGEU geeft aan dat de toelichtingen83 bij het HGEU 
gezaghebbend zijn.84

2.2. MENSELIJKE WAARDIGHEID IN HET HGEU

2.2.1. Artikelen 1, 25 en 34, lid 3 HGEU

Het HGEU bevat een aantal artikelen die aansluiten bij zowel de menselijke 
waardigheid als bij de gegeven definitie van sociale minimumbescherming. 
Op het eerste gezicht dient bijvoorbeeld artikel 34, lid 3 HGEU zich aan, 
dat een recht op bijstand vernoemt om sociale uitsluiting en armoede te 
bestrijden met een waardig bestaan als doel. Dit wetsartikel valt mooi op de 
kruising van beide concepten. Een voorafgaande studie leert echter dat auteurs 
het erover eens zijn dat het – wat artikel 34, lid 3 HGEU betreft – gaat om 

(81) HvJ 5 oktober 2010, nr. C-400/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:582, J. Mcb/L.E., nr. 53.
(82) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 12-13, 
2019.
(83) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 17.
(84) A. Bailleux, Article 52-2. Portée et interprétation des droits et principes, in F. Picod en S. Van 
Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article 
par article, Brussel, Bruylant, (1115) 1140-1142, 2018.
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een beginsel.85 White vat het samen met de volgende woorden: “As a free-
standing provision, article 34 offers little”.86 Specifiek voor “ouderen” lijkt ook 
artikel 25 HGEU een optie. Evenmin voldoet dit wetsartikel, want het sluit 
eerder aan bij artikel 34, lid 1 HGEU over sociale zekerheid, dan bij artikel 
34, lid 3 HGEU87, en betreft het hier ook een beginsel.88 In het kader van deze 
bijdrage draait de zoektocht immers rond een afdwingbaar recht op sociale 
minimumbescherming.

Er is nog een ander artikel dat zich aandient, maar dat met geen woord rept 
over sociale zekerheid of sociale bijstand, namelijk artikel 1 HGEU. Rechtsleer 
beklemtoont het (enge) verband tussen de menselijke waardigheid, in artikel 1 
HGEU, en de sociale bijstand, in artikel 34, lid 3 HGEU, omdat artikel 34, lid 
3 HGEU zelf het verzekeren van een waardig bestaan als doel stelt.89 Zo treedt 
als laatste de menselijke waardigheid in artikel 1 HGEU naar voren. Vanaf dit 
hoofdstuk wordt gesproken van het “recht” op menselijke waardigheid. Wat 
meteen al iets zegt over de afdwingbaarheid er van. Toch komt de bespreking 
van de afdwingbaarheid pas aan het einde van dit deel. Eerst volgt een 

(85) M. De Mol, A. Pahladsingh en L. R. Van Heijningen, Inroepbaarheid in rechte van het 
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie: toepassingsgebied en het onderscheid tussen 
‘rechten’ en ‘beginselen’, SEW (Nederland), (222) 233, 2012; D. Dumont, Article 34. Sécurité 
sociale et aide sociale, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux 
de l'Union européenne: commentaire article par article, Brussel, Bruylant, (724) 745 en 756-757, 
2018; B. Rudolf, Artikel 34 Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung, in J. Meyer (ed.), Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (525) 537, 2014.
(86) R. White, Article 34, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (927) 936, 2014.
(87) C. O’Cinneide, Article 25, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (eds.), The EU charter 
of fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (693) 704-705, 2014; S. Hölscheidt, 
Artikel 25 Rechte älterer Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union, Baden-Baden, Nomos, (438) 441, 2014.
(88) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 35.
(89) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), Rev.
trim.DH, (81) 89 en 105-106, 2014; M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer 
(ed.), Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 119 en 125, 
2014; C. Dupré, Article 1, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (3) 7 en 17-18, 2014; A. Nußberger, 
Artikel 34 GRCh: Soziale Sicherheit und soziale Unterstützung, in P. J. Tettinger en K. Stern (eds.), 
Kölner Gemeinschafts-Kommentar zur Europäische Grundrechte-Charta, München, C.H. Beck, (566) 
571, 2006.
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bespreking over welke inhoud het recht op menselijke waardigheid kan geven 
aan een sociale minimumbescherming.

2.2.2. Formele tekst van artikel 1 HGEU

Sinds de afkondiging van het HGEU staat het recht op menselijke waardigheid 
neergeschreven in artikel 1 HGEU. Dit artikel luidt als volgt: “De menselijke 
waardigheid is onschendbaar. Zij moet worden geëerbiedigd en beschermd.”

De (menselijke) waardigheid is tevens de titel van de eerste vijf artikelen van 
het HGEU, waarvan het recht op menselijke waardigheid het eerste is. De 
overige vier artikels zijn bijgevolg verweven met artikel 1 HGEU.90

Nog voor het HGEU de waarde van primaire Unienorm kreeg, had het Hof 
van Justitie in 2001 de menselijke waardigheid erkend als een algemeen 
rechtsbeginsel met zijn arrest Nederland t. Europees Parlement en Raad van 
de Europese Unie.91 Later kwam de menselijke waardigheid bijvoorbeeld aan 
bod in de zaak-Omega, in verband met een verbod op een lasershootingspel.92 
Nadat het HGEU een bindende primaire norm werd, kwam de menselijke 
waardigheid terug in verschillende secundaire EU-normen93 en in rechtspraak 
van het Hof van Justitie94, zij het in verschillende omstandigheden en over 

(90) C. Dupré, Article 1, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (3) 6, 2014.
(91) HvJ 9 oktober 2001, nr. C-377/98, ECLI:EU:C:2001:523, Koninkrijk der Nederlanden/
EP en Raad, nr. 70; M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 118, 2014; C. Vial, Article 1. 
Dignité humaine, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de 
l’Union européenne: commentaire article par article, Brussel, Bruylant, (37) 44, 2018.
(92) HvJ 14 oktober 2004, nr. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, Omega Spielhallen- und 
Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt Bonn, nr. 34; C. Vial, Article 
1. Dignité humaine, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne: commentaire article par article, Brussel, Bruylant, (37) 45, 2018.
(93) Bij wijze van voorbeeld: Considerans 24 en art. 29, §1, 2e lid Verord.EP/Raad nr. 604/2013, 
26 juni 2013 tot vaststelling van de criteria en instrumenten om te bepalen welke lidstaat 
verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat 
door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend 
(herschikking), Pb.L. 29 juni 2013, afl. 180, 31.
(94) HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de 
opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Diest e.a., nr. 35; HvJ 27 september 2012, nr. C-179/11, ECLI:EU:C:2012:594, 
Cimade en Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de 
l’Outre-mer, des Collectivités territoriales et de l’Immigration, nr. 42 en 56.
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verschillende materies. Het A-, B- en C-arrest bevestigde dat het recht op 
menselijke waardigheid een autonoom grondrecht is.95

Het HGEU geeft geen inhoudelijke invulling aan de “menselijke waardigheid”, 
waardoor de draagwijdte en inhoud moeilijk af te bakenen vallen.96 Ook de 
toelichtingen geven niets prijs over de inhoud. Een invulling van dit begrip 
houdt vooral de rechtsleer bezig. Verschillende auteurs zijn het erover eens dat 
“menselijke waardigheid” momenteel geen definitie kent die het begrip op een 
praktische en bruikbare wijze vat.97 Advocaat-generaal Stix-Hackl en auteur 
Walleu benadrukken dat eerder geval per geval moet beoordeeld worden of 
een schending van de menselijke waardigheid plaatsvond.98 Uit deze teksten 
valt met andere woorden af te leiden dat het samenstellen van een algemene 
definitie van de “menselijke waardigheid” zeer moeilijk en misschien zelfs 
ongewenst is.99 Het recht op menselijke waardigheid staat wel ten dienste van 
de meest kwetsbare fysieke personen.100

(95) HvJ 2 december 2014, nr. C-148/13 t.e.m. C-150/13, ECLI:EU:C:2014:2406, A,B en C/
Staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie, nr. 53 en 65; C. Vial, Article 1. Dignité humaine, in 
F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: 
commentaire article par article, Brussel, Bruylant, (37) 51-52, 2018.
(96) M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 108 en 129, 2014; C. Dupré, Article 1, in S. 
Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, 
Oxford, Hart Publishing, (3) 15, 18-19, 2014.
(97) C.-E. Clesse, La notion de dignité humaine et son application pratique en matière de 
traite économique des êtres humains, Rev.dr.pén., (854) 864-866, 2013; K. Schwarzburg, Die 
Menschwürde im Recht der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, 90, 2012; P. Wallau, Die 
Menschenwürde in der Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, Göttingen, V&R Unipress, 
136-137 en 161-162, 2010.
(98) Concl. Adv. Gen. C. Stix-Hackl bij HvJ 14 oktober 2004, nr. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, 
Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt 
Bonn, nr. 85; P. Wallau, Die Menschenwürde in der Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, 
Göttingen, V&R Unipress, 161, 2010.
(99) A. F. Magureanu, The human dignity between means and purpose, Contemporary Readings in 
Law and Social Justice, afl. 2, (470) 475, 2017; C. Vial, Article 1. Dignité humaine, in F. Picod en 
S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire 
article par article, Brussel, Bruylant, (37) 53, 2018.
(100) C. Vial, Article 1. Dignité humaine, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 
(37) 53, 2018.
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2.3. INHOUDELIJKE INVULLING AAN DE HAND VAN RECHTSPRAAK

Het bovenstaande wil niet zeggen dat het irrelevant is om na te gaan 
welke invulling de menselijke waardigheid kan geven aan een sociale 
minimumbescherming. Maatregelen van de Europese Unie vermelden 
bijvoorbeeld wel vaker sociale minimumbescherming in één zin met het recht 
op menselijke waardigheid.101

Het recht leeft in zijn toepassing. De precaire situatie, waarin sommige 
Unieburgers kunnen verzeild geraken na een uitoefening van hun recht op vrij 
verkeer, is een gevolg van de rechtspraak van het Hof van Justitie. Daarom ligt 
de klemtoon hieronder op rechtspraak die reeds een invulling gaf aan een sociale 
minimumbescherming en dit aan de hand van de menselijke waardigheid. 
Het vervolg van deze bijdrage brengt een overzicht van de rechtspraak van 
het Hof van Justitie, het EHRM, het Grondwettelijk Hof van Duitsland, 
enkele gerechtshoven van het Verenigd Koninkrijk en het Hooggerechtshof 
van Denemarken. De rechtspraak van het Grondwettelijk Hof van Duitsland 
en de gerechtshoven van het Verenigd Koninkrijk krijgt hierbij het meest 
aandacht. Omdat de taalbarrière verregaand onderzoek belemmert, blijft de 
studie van de rechtspraak van het Hooggerechtshof van Denemarken beperkt.102 
Dit gedeelte zal toelaten om de sociale minimumbescherming een invulling te 
geven die als een algemeen beginsel van Unierecht beschouwd kan worden. 
Op die manier kan het beginsel meer vorm geven aan artikel 1 HGEU.

2.3.1. Sociale minimumbescherming in Unierechtspraak

In het arrest-Saciri van het Hof van Justitie kan men een sociale 
minimumbescherming voor asielzoekers ontwaren.103 Het arrest steunt op 

(101) Bij wijze van voorbeeld: Overw. 7 Verord.EP/Raad nr. 1231/2010, 24 november 2010 tot 
uitbreiding van Verordening (EG) nr. 883/2004 en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot onderdanen 
van derde landen die enkel door hun nationaliteit nog niet onder deze verordeningen vallen, Pb.L. 
29 december 2010, afl. 344, 1; Overw. 1 Aanbev.Comm. nr. 2008/867/EG, 3 oktober 2008 over 
de actieve inclusie van personen die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten, Pb.L. 18 november 2008, 
afl. 307, 11.
(102) Voor nog meer voorbeelden van een recht op sociale minimumbescherming in nationale 
rechtspraak: E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 
XVIII + 453 p., 2019.
(103) HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de 
opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Diest e.a.
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Richtlijn 2003/9104, die ondertussen gewijzigd is door Richtlijn 2013/33105. 
Deze laatste legt sindsdien de minimumnormen inzake asielopvang vast waaraan 
de lidstaten zich moeten houden. Het gaat dan om bepaalde minimumvereisten 
voor materiële opvang en essentiële gezondheidszorg. Het Hof van Justitie 
verbindt in Saciri deze bescherming met het recht op menselijk waardigheid 
uit artikel 1 HGEU.106 Het Hof van Justitie had dit verband eerder al gelegd in 
het arrest Cimade en GISTI.107 Het Hof formuleerde het volgende: “Wanneer 
een lidstaat ervoor heeft gekozen om de materiële opvangvoorzieningen in de 
vorm van een uitkering te verstrekken, moet die uitkering dus volstaan om 
asielzoekers een menswaardige levensstandaard te bieden die voldoende is om 
hun gezondheid te verzekeren en bestaansmiddelen te waarborgen, door hen 
in staat te stellen met name huisvesting te vinden, in voorkomend geval, op de 
particuliere huurmarkt.”108

Daarnaast benadrukte het Hof van Justitie in het arrest-Alimanovic de 
hoofdfunctie van socialebijstanduitkeringen, namelijk het dekken van de 
eerste levensbehoeften die noodzakelijk zijn om een menswaardig bestaan te 
kunnen leiden.109 In zijn arrest-Kamberaj argumenteerde het Hof hetzelfde, 
maar verwees het hiervoor naar artikel 34, lid 3 HGEU.110

(104) Richtl.Raad nr. 2003/9/EG, 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de 
opvang van asielzoekers in de lidstaten, Pb.L. 6 februari 2003, afl. 31, 18.
(105) Richtl.EP/Raad nr. 2013/33/EU, 26 juni 2013 tot vaststelling van normen voor de opvang 
van verzoekers om internationale bescherming (herschikking), Pb.L. 29 juni 2013, afl. 180, 96.
(106) HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de 
opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Diest e.a., nr. 35; H. Verschueren, Het recht op sociale zekerheid als een grondrecht. 
Een overzicht van het Internationaal en nationaal juridisch kader, in A. Van Regenmortel en H. 
Verschueren (eds.), Grondrechten en sociale zekerheid, Brugge, die Keure, (1) 32, 2016.
(107) HvJ 27 september 2012, nr. C-179/11, ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en Groupe 
d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, des 
Collectivités territoriales et de l’Immigration, nr. 42-45 en 56.
(108) HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de 
opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Diest e.a., nr. 42.
(109) HvJ 15 september 2015, nr. C-67/14, ECLI:EU:C:2015:597, Jobcenter Berlin Neukölln/
Nazifa Alimanovic, Sonita Alimanovic, e.a., nr. 45.
(110) HvJ 24 april 2012, nr. C-571/10, ECLI:EU:C:2012:233, Servet Kamberaj/Istituto per 
l’Edilizia sociale della Provincia autonoma di Bolzano (IPES), Giunta della Provincia autonoma di 
Bolzano en Provincia autonoma di Bolzano, nr. 92.
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2.3.2. Sociale minimumbescherming in rechtspraak van het EHRM

Ook het EHRM sprak zich al uit over het recht op menselijke waardigheid in 
verband met een sociale minimumbescherming. Bij een lezing van het EVRM 
valt op dat de menselijke waardigheid er niet expliciet in neergeschreven 
staat.111 De toelichtingen bij artikel 52 HGEU vernoemen ook geen 
artikel in het EVRM dat zou corresponderen met artikel 1 HGEU.112 De 
Interdepartementale Commissie Europees Recht van Nederland stelt dat het 
gaat om een bepaling in het HGEU die geen equivalent heeft in het EVRM.113

Desondanks erkent ook het EHRM de menselijke waardigheid als waarde en 
baseert het zich hiervoor onder andere op artikel 3 EVRM.114 Deze situatie 
laat twee mogelijkheden. Ofwel wordt het recht op menselijke waardigheid 
zelfstandig uitgelegd, ofwel wordt hiervoor aansluiting gezocht bij de 
jurisprudentie van het EHRM.115 In de hypothese dat het Hof van Justitie 
aansluiting zoekt bij het EVRM, gaat deze paragraaf verder in op de uitlegging 
die het EHRM geeft aan de menselijke waardigheid in artikel 3 EVRM. Niet 
te vergeten: het Unierecht mag wel steeds een ruimere bescherming bieden.116

Artikel 3 EVRM leest als volgt: “Niemand mag worden onderworpen aan 
folteringen noch aan onmenselijke of vernederende behandelingen of straffen.” 
Artikel 3 EVRM is daarbij enkel van toepassing op gedragingen en straffen die, 

(111) M. Borgetto en R. Lafore, Article 25. Droits des personnes âgées, in F. Picod en S. Van 
Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: Commentaire article 
par article, Brussel, Bruylant, (569) 576, 2018; J. Jones, Human dignity in the EU Charter of 
Fundamental Rights and its interpretation before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., 
(281) 285-286, 2012.
(112) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 33-34.
(113) J. Morijn, A. Pahladsingh en H. Palm, Vijf jaar bindend Handvest van de Grondrechten: wat 
heeft het de rechtzoekende opgeleverd?, NtER, (123) 126-127, 2015.
(114) C. Dupré, Article 1, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (eds.), The EU charter of 
fundamental rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (3) 8, 2014; J. Jones, Human dignity in 
the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation before the European Court of Justice, 
Liverpool L.Rev., (281) 286, 2012.
(115) T. Barkhuysenr en A.W. Bos, De betekenis van het handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie voor het bestuursrecht, JBplus, (3) 22, 2011.
(116) Art. 52, lid 3 HGEU.
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gezien alle omstandigheden, een minimum aan hevigheid of ernst vertonen.117 
Het EHRM meent dat artikel 3 EVRM een absoluut verbod behelst.118

De termen “foltering” en “onmenselijke” of “vernederende” behandelingen 
of straffen onderscheiden zich van elkaar door de graad van ernst die ervan 
uitgaat.119 Voor een definitie van foltering wordt doorgaans verwezen naar de 
definitie in artikel 1 van de VN-verklaring tegen foltering. Hieronder wordt 
echter duidelijk dat de betekenis van de begrippen “onmenselijke behandeling” 
of “vernederende behandeling” relevanter zijn. Het EHRM spreekt van een 
onmenselijke behandeling wanneer de behandeling voorbedacht is, uren 
duurt en ernstig psychologisch of fysiek lijden met zich meebrengt.120 Van 
een vernederende behandeling is sprake wanneer “it humiliates or debases an 
individual, showing a lack of respect for, or diminishing, his or her human dignity, 
or arouses feelings of fear, anguish or inferiority capable of breaking an individual’s 
moral and physical resistance.”121

Het EVRM garandeert in principe geen socio-economische rechten.122 Er 
zijn echter enkele minder bekende zaken waarin een verband met sociale 
minimumbescherming wél aanwezig is. In deze rechtszaken, die hieronder 
behandeld worden, roepen de geschonden partijen een onmenselijke of 
vernederende behandeling in ten aanzien van de overheid.

In 1990 in de zaak-Van Volsem t. België deed de toenmalige Europese Commissie 
voor de Rechten van de Mens uitspraak over de ontvankelijkheid van een 

(117) EHRM 12 februari 2008, nr. 21906/04, Kafkaris/Cyprus, nr. 95; EHRM 11 juli 2006, 
nr. 54810/00, Jalloh/Duitsland, nr. 67; EHRM 25 april 1978, nr. 5856/72, Tyrer/Verenigd 
Koninkrijk, nr. 29; B. Rainey, E. Wicks en C. Ovey, Jacobs, White & Ovey: The European convention 
on human rights, Oxford, Oxford University Press, 171, 2014.
(118) EHRM 4 juli 2006, nr. 59450/00, Ramirez Sanchez/Frankrijk, nr. 115-116; EHRM 15 
november 1996, nr. 22414/93, Chahal/Verenigd Koninkrijk, nr. 79-80; EHRM 25 april 1978, 
nr. 5856/72, Tyrer/Verenigd Koninkrijk, nr. 30; C. Grabenwarter, European convention on human 
rights commentary, München, C.H.Beck, 32, 2014; Grabenwarter, De afdwingbaarheid van sociale 
grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 228, 2003.
(119) EHRM 25 april 1978, nr. 5856/72, Tyrer/Verenigd Koninkrijk, nr. 30; B. Rainey, E. Wicks 
en C. Ovey, Jacobs, White & Ovey: The European convention on human rights, Oxford, Oxford 
University Press, 169, 2014.
(120) EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België en Griekenland, nr. 220.
(121) Ibid.
(122) Zo zijn de volgende rechtsvorderingen onontvankelijk verklaard: EHRM 9 juli 2002, nr. 
42197/98, Salvetti/Italië, 7; EHRM 28 oktober 1999, nr. 40772/98, Pancenko/Letland, 6.
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rechtsvordering door mevrouw Van Volsem, gestoeld op artikel 3 EVRM. 
Zij wilde de begrenzing van het  elektriciteitsgebruik door de leverancier 
aanvechten, met als argument dat een dergelijke schorsing een onmenselijke 
of vernederende behandeling zou uitmaken.123 De Commissie verklaarde 
de rechtsvordering onontvankelijk, omdat de situatie waarin mevrouw Van 
Volsem verkeerde, niet het niveau van een onmenselijke of vernederende 
behandeling bereikte.124 Daarbij sloot de Commissie niet élke armoedige 
situatie categorisch uit van het toepassingsgebied van artikel 3 EVRM, maar 
stelde het wél dat deze concrete situatie niet voldeed.125

De zaak-Larioshina sluit hierop aan. Mevrouw Larioshina beweerde voor het 
EHRM dat de sociale uitkeringen waarvan ze genoot niet correct berekend 
werden, waardoor ze met de kleinere uitkering geen degelijke levensstandaard 
kon aanhouden.126 Het EHRM stelde dat het zich niet in de plaats kon 
stellen van de nationale autoriteiten wat betreft de hoogte van de uitkeringen 
en oordeelde dat de situatie niet ernstig genoeg is voor een toepassing van 
artikel 3 EVRM.127 Het EHRM verklaarde daarom de rechtsvordering 
onontvankelijk. Toch is dit arrest van belang. Het Hof vermeldt namelijk dat 
een klacht over manifest ontoereikende uitkeringen, in principe, niet buiten 
het toepassingsgebied van artikel 3 EVRM valt.128

(123) Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 9 mei 1990, nr. 14641/89, Van Volsem/
België, 2; Borgetto en R. Lafore, Article 25. Droits des personnes âgées, in F. Picod en S. Van 
Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article 
par article, Brussel, Bruylant, (569) 576, 2018.
(124) Europese Commissie voor de Rechten van de Mens 9 mei 1990, nr. 14641/89, Van Volsem/
België, 3.
(125) Ibid.; G. Maes, De afdwingbaarheid van sociale grondrechten, Antwerpen, Intersentia, 230, 
2003.
(126) EHRM 23 april 2002, nr. 56869/00, Larioshina/Rusland, 2-3.
(127) Ibid., 4.
(128) EHRM 23 april 2002, nr. 56869/00, Larioshina/Rusland, 4; F. Tulkens en S. Van 
Drooghenbroeck, Pauvreté et droits de l’homme. La contribution de la cour Européenne des droits 
de l’homme, in Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l’Exclusion sociale, Pauvreté, 
dignité, droits de l’homme, 2008, http://www.luttepauvrete.be/publications/10ansaccord/10ansacco
rd_rapport_FR.pdf (consultatie 10 mei 2019), 71-72; P. Schoukens, Chapter 1 The right to acces 
health care: Health care according to international and European social security law instruments, 
in A.P. Den Exter (ed.), International health law: Solidarity and justice in health care, Antwerpen, 
Maklu, (17) 45, 2008.
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In Budina klaagde een chronisch zieke, oudere vrouw aan dat de haar 
toegekende pensioensuitkering niet voldeed om te overleven.129 Mevrouw 
Budina deed een beroep op artikel 2 EVRM, maar het EHRM besloot de zaak 
te toetsen aan artikel 3 EVRM.130 Het Hof herhaalde in dit arrest dat manifest 
ontoereikende sociale uitkeringen een schending van artikel 3 EVRM kunnen 
uitmaken.131 Het Hof evalueerde of de uitkering toereikend was aan de hand 
van de mogelijkheid om nog in een onderdak, voeding en persoonlijke hygiëne 
te voorzien.132 Het EHRM bevond de rechtsvordering echter onontvankelijk 
omdat deze mevrouw niet kon aantonen dat zij, ondanks het lage bedrag van 
de uitkeringen, fysische of mentale schade had geleden of dat haar menselijke 
waardigheid in die situatie werd geschonden.133

In de zaak-M.S.S. achtte het EHRM Griekenland wel verantwoordelijk voor 
een vernederende behandeling.134 De Griekse Staat had namelijk richtlijn 
2003/9 over minimumnormen voor een asielopvang omgezet naar nationaal 
recht, maar had deze eigen regelgeving niet nageleefd.135 Griekenland voorzag 
niet in een toereikende sociale bescherming om over een onderdak, voeding en 
persoonlijke hygiëne te kunnen beschikken.136 Daarnaast hechtte het EHRM 
in zijn beoordeling ook belang aan de kwetsbare bevolkingsgroep tot dewelke 
M.S.S. als asielzoeker behoorde.137

(129) EHRM 18 juni 2009, nr. 45603/05, Budina/Rusland, 3 in fine; K. Nadakavukaren Schefer, 
The ultimate social (or is it economic?) vulnerability: Poverty in European law, in F. Ippolito en S.I. 
Sanchez (eds.), Protecting vulnerable groups: The European human rights framework, Oxford, Hart 
Publishing, (401) 417, 2015.
(130) EHRM 18 juni 2009, nr. 45603/05, Budina/Rusland, 4.
(131) Ibid., 4.
(132) Ibid., 7.
(133) Ibid., 7; K. Nadakavukaren Schefer, The ultimate social (or is it economic?) vulnerability: 
Poverty in European law, in F. Ippolito en S.I. Sanchez (eds.), Protecting vulnerable groups: The 
European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, (401) 417, 2015.
(134) EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België en Griekenland, nr. 264.
(135) Ibid., 250 en 263.
(136) Ibid., 254 en 263.
(137) Ibid., 251 en 263.
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Uit Budina blijkt dat artikel 3 EVRM de verplichting met zich mee kan 
brengen om maatregelen te nemen ten gunste van kwetsbare personen.138 
Artikel 3 EVRM kan echter niet de verplichting met zich meebrengen om 
een recht op financiële ondersteuning of onderdak in de vorm van sociale 
bijstand te installeren.139 Wanneer zo’n sociale bescherming wél al nationaal 
is uitgewerkt, kan het EHRM deze toetsen aan artikel 3 EVRM.140 Enkel 
in een situatie van verregaande armoede zal het Hof dan een schending 
vaststellen en een subjectief recht creëren voor de betrokkene om een sociale 
minimumbescherming te eisen.141

2.3.3. Sociale minimumbescherming in nationale rechtspraak

Daar komt bij dat een aantal nationale (hoog)gerechtshoven van EU-lidstaten 
het concept “sociale minimumbescherming” vorm geven aan de hand van het 
recht op menselijke waardigheid.

a. Grondwettelijk Hof van Duitsland
In Duitsland vinden we de leer van het “existenzminimum” terug. Deze leer 
vindt zijn oorsprong in een arrest van het Bundesverfassungsgericht, het Duitse 
Grondwettelijk Hof, op 19 december 1951.142 Voor het Grondwettelijke Hof 
haalde een oorlogsweduwe met drie kinderen aan dat het bedrag van haar 
uitkering, onder andere, artikel 1 Grundgesetz (de Duitse Grondwet) schond 

(138) EHRM 18 juni 2009, nr. 45603/05, Budina/Rusland, 5-6; L. Slingenberg, Social security in 
the case law of the European Court of Human Rights, in F. Pennings en G. Vonk (eds.), Research 
handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, (53) 74-79, 2015.
(139) EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België en Griekenland, nr. 249; E. De 
Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 136, 2019.
(140) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 136-137, 
2019.
(141) Ibid., 137-138 en 296; K. Nadakavukaren Schefer, The ultimate social (or is it economic?) 
vulnerability: Poverty in European law, in F. Ippolito en S.I. Sanchez (eds.), Protecting vulnerable 
groups: The European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, (401) 418, 2015; L. 
Slingenberg, Social security in the case law of the European Court of Human Rights, in F. Pennings 
en G. Vonk (eds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, (53) 79, 2015.
(142) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 10 mei 2019); A. E. M. Leijten, Core Socio-
Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 
171, 2017.
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en dat het gelijkheidsbeginsel niet werd gerespecteerd.143 Artikel 1 Grundgesetz 
verwoordt de menselijke waardigheid als onaantastbaar.144 Het Grondwettelijk 
Hof erkende toen dat de Duitse overheid een sociale minimumbescherming 
moet bieden, afgeleid uit artikel 20 Grundgesetz dat Duitsland propageert als 
sociale welzijnsstaat.145 Toen ging het echter (nog) niet om een individueel 
afdwingbaar recht op sociale minimumbescherming.146

Met het Hartz IV-arrest oordeelde het Grondwettelijke Hof in 2010 over 
de grondwettelijkheid van het toenmalige federale systeem van uitkeringen 
ten gunste van arbeidsgeschikte behoeftige personen, met gewoonlijke 
verblijfplaats in Duitsland, en van personen die met hen huishouden147 (ook 
vaak het Arbeitslosengeld II genoemd148). Het gaat om de uitkeringen die later 
ook centraal zouden staan in de zaken Dano, Alimanovic en García-Nieto. In 
dit arrest besloot het Hof dat er een individueel, zelfs positief, afdwingbaar 
recht bestaat op een existenzminimum.149 Het Bundesverfassungsgericht leidde 
dit af uit artikel 1, lid 1 Grundgesetz, dat het absolute recht op menselijke 
waardigheid omvat, in combinatie met artikel 20, lid 1 Grundgesetz.150

Het existenzminimum kreeg de volgende definitie in het arrest: “[het] omvat 
enkel die middelen die van vitaal belang zijn om een bestaan te garanderen 

(143) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 10 mei 2019), nr. 10-16.
(144) Ibid., nr. 35
(145) Ibid., nr. 35-37; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of 
Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 171, 2017.
(146) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 19 december 1951, nr. 1 BvR 220/51, http://www.
servat.unibe.ch/dfr/bv001097.html (consultatie 10 mei 2019), nr. 37; A. E. M. Leijten, Core Socio-
Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 
171, 2017.
(147) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 BvL 
4/09, nr. 1; K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im “Hartz IV”-Urteil des 
Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 5, 2010; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the 
European Court of Human Rights, Cambridge, Cambridge University Press, 172, 2017.
(148) K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im “Hartz IV”-Urteil des 
Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 5, 2010.
(149) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 BvL 
4/09, nr. 134,136 en 205; K.F. Gârditz, Das verfassungsrechtliche Existenzminimum im “Hartz 
IV”-Urteil des Bundesverfassungsgericht, BRJ, (4) 6, 2010.
(150) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 
BvL 4/09, nr. 133.
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dat in lijn ligt met de menselijke waardigheid. Het garandeert het gehele 
bestaansminimum door middel van een uniform kader van fundamentele 
rechten dat zowel het fysieke bestaan van het individu omvat, i.e. voeding, 
kledij, huishoudapparaten, huisvesting, verwarming, hygiëne en gezondheid, 
alsook het verzekeren van de mogelijkheid om intermenselijk contact en 
een minimum van participatie in een sociaal, cultureel en politiek leven te 
behouden.”151

Het Hof erkende dat de wetgever een discretionaire bevoegdheid heeft voor 
de concrete verwezenlijking van het existenzminimum, maar dat dit niet 
mag leiden tot het uithollen van het existenzminimum.152 Volgens het Hof 
moest het systeem in deze herzien worden, omdat dit volgens het recht 
op een existenzminimum ook rekening moet houden met “onweerlegbaar 
terugkerende speciale behoeftes”.153

In 2012 deed het Bundesverfassungsgericht een soortgelijke uitspraak in 
verband met het systeem van bijstandsuitkeringen voor asielzoekers en andere 
personen met een tijdelijke verblijfstitel in Duitsland, bijvoorbeeld erkende 
vluchtelingen.154 Zij genoten andere (lagere) uitkeringen dan de gemene 
bijstandsuitkeringen.155 Volgens de beoordeling van het Hof waren deze 
bijstandsuitkeringen in strijd met het existenzminimum, wederom afgeleid uit 
een combinatie van de artikelen 1, lid 1 en 20, lid 1 Grundgesetz.156 De wetgever 
heeft inderdaad een discretionaire bevoegdheid.157 Het Grondwettelijke 
Hof achtte echter het verschil in behandeling tussen personen met een 
tijdelijke verblijfsstatus en permanente verblijfsgerechtigden en Duitsers niet 
opportuun, omdat het verschil in de uitkeringen niet objectief kon worden 

(151) Eigen vertaling van: Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 
1 BvL 3/09 en 1 BvL 4/09, nr. 135.
(152) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 9 februari 2010, nr. 1 BvL 1/09, 1 BvL 3/09 en 1 
BvL 4/09, nr. 133.
(153) Ibid., nr. 204-219.
(154) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, nr. 
6-7 en 10; A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, 
Cambridge, Cambridge University Press, 172, 2017.
(155) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, nr. 
9-23.
(156) Ibid., sectie C, II en sectie D, I.
(157) Ibid., nr. 62.
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verantwoord.158 Uit dit arrest blijkt dat de overheid bij het bepalen van dit 
existenzminimum alleen rekening mag houden met de leefomstandigheden in 
Duitsland.159 Dit arrest maakt duidelijk dat het recht op het existenzminimum 
aan iedereen in Duitsland toekomt, ongeacht de verblijfstitel.160 De wetgever 
zag zich dus genoodzaakt de regeling te wijzigen.161

Naar aanleiding van het Hartz IV-arrest in 2010 wijzigde de Duitse overheid 
het Hartz-IV-uitkeringsstelsel. Over de grondwettelijkheid van deze 
nieuwe bijstandsregeling in de situatie van alleenstaanden, samenwonende 
volwassenen, kinderen tot 6 jaar oud en adolescenten tussen 15 en 18 jaar 
oud, werd een prejudiciële vraag gesteld aan het Bundesverfassungsgericht.162 In 
dit arrest herhaalde het Grondwettelijk Hof de bovenstaande definitie van het 
existenzminimum.163 Het oordeelde dat deze regeling in overeenstemming is 
met het existenzminimum, aangezien ze objectief te verantwoorden was.164 Het 
Bundesverfassungsgericht wees wel op enkele aandachtspunten om de uitkeringen 
toereikend te houden: de periodieke herbeoordeling en eventuele wijziging 
van de uitkeringen, een dekking van de noodzakelijke mobiliteitskosten, etc.165

(158) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, 
sectie C, II; Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Existenzsichernde Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, 8 april 2016, https://www.bundestag.de/blob/423962/148bcc22a9d8
f3ede0aa99883e601733/wd-6-024-16-pdf-data.pdf (consultatie 10 mei 2019), 11-12.
(159) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, nr. 67.
(160) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 18 juli 2012, nr. 1 BvL 10/10 en 1 BvL 2/11, nr. 96; 
A. E. M. Leijten, Core Socio-Economic Rights and the European Court of Human Rights, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2017, 173; U. Kötter, EU-Sozialbürgerschaft oder Menschenrecht 
auf Gewährleistung eines menschenwürdiges Existenzminimums? – Zur aktuellen Diskussion um 
das Recht von Unionsbürgerinnen auf soziale Grundsicherung in Deutschland, in W. Sartorius en 
H.-U. Weth (eds.), Rechtsstaat, Markt und Menschenwürde: Herausforderung Armut und Migration, 
Freiburg, Lambertus, 2016, (43) 70.
(161) Wissenschaftliche Dienste des Bundestages, Existenzsichernde Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz, 8 april 2016, https://www.bundestag.de/blob/423962/148bcc22a9d
8f3ede0aa99883e601733/wd-6-024-16-pdf-data.pdf (consultatie 10 mei 2019), 23-35.
(162) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 23 juli 2014, nr. 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 en 1 BvR 
1691/13, nr. 1.
(163) Ibid., nr. 75.
(164) Ibid., sectie C, II en sectie D, I.
(165) Bundesverfassungsgericht (Duitsland) 23 juli 2014, nr. 1 BvL 10/12, 1 BvL 12/12 en 1 
BvR 1691/13, sectie D, II; C. Grube, Das Fürsorgerecht im Wandel der Zeit, Hamburg, LIT Verlag, 
2016, 24.
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De rechtspraak van het Hof van Justitie in de arresten Dano, Alimanovic 
en García-Nieto vond inmiddels zijn weg naar de Duitse rechtspraak. Het 
bleef echter de vraag of deze rechtspraak te rijmen viel met de leer van het 
existenzminimum, in het bijzonder met het arrest van 18 juli 2012 van het 
Bundesverfassungsgericht.166 Het Bundessozialgericht van Duitsland besloot op 
3 december 2015 dat Unieburgers inderdaad krachtens de rechtspraak van 
het Hof van Justitie uitgesloten mogen worden van het arbeitslosengeld II.167 
Tegelijkertijd kende het Bundessozialgericht een recht op een uitkering toe 
aan Unieburgers die 6 maanden duurzaam en stabiel verblijven in Duitsland, 
op basis van een andere rechtsgrond.168 Het baseerde zich hiervoor op het 
recht op een existenzminimum.169 Het Bundessozialgericht bevestigde later deze 
rechtspraak.170

Vervolgens legde de Duitse wetgever deze rechtspraak aan banden met 
een wetswijziging.171 Nu blijft het afwachten of deze wetswijziging in 
overeenstemming is met het Grundgesetz.172 Het Bundessozialgericht bestendigde 
alvast haar rechtspraak in verband met de toekenning van uitkeringen vóór de 
inwerkingtreding van de wetswijziging.173 Het beklemtoonde dat een volledige 

(166) U. Kötter, Die Entscheiding des EuGH in der Rechtssache Alimanovic – das Ende der 
europäischen Sozialbürgerschaft?, Info also, (3) 6, 2016.
(167) Bundessozialgericht (Duitsland) 3 december 2015, nr. B 4 AS 44/15 R, https://lexetius.
com, nr. 35.
(168) Ibid., nr. 36 e.v.; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die 
Keure, 362, 2019; A. Heindlmaier en M. Blauberger, Enter at your own risk: free movement of EU 
citizens in practice, W.Eur.Pol., (1198) 1212-1213, 2017.
(169) Bundessozialgericht (Duitsland) 3 december 2015, nr. B 4 AS 44/15 R, https://lexetius.
com, nr. 57.
(170) Bundessozialgericht (Duitsland) 20 januari 2016, nr. B 14 AS 35/15 R, https://lexetius.
com, nr. 43-45; Bundessozialgericht (Duitsland) 20 januari 2016, nr. B 14 AS 15/15 R, https://
lexetius.com, nr. 31-33.
(171) Gesetz vom 22 Dezember 2016 zur Regelung von Ansprüchen ausländischer Personen 
in der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch und in 
der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, BGBl. I 28 Dezember 2016, 3155; 
N. Absenger en F. Blank, Social rights, labour market policies and the freedom of movement: 
contradictions within the European project?, in F. Pennings en M. Seeleib-Kaiser (eds.), EU 
citizenship and social rights, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 165, 2018.
(172) F. Wollenschläger, Consolidating Union citizenship: Residence and solidarity rights for 
jobseekers and the economically inactive in the post-Dano era, mei 2017, https://eustudies.org/
conference/papers/14?page=12 (consultatie 10 mei 2019), 15.
(173) Bundessozialgericht (Duitsland) 30 augustus 2017, nr. B 14 AS 31/16 R, https://dejure.
org, nr. 6 en 15.
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uitsluiting van de toegang tot enige bestaansverzekerende uitkering niet 
verenigbaar is met het recht op een existenzminimum.174

b. Nationale gerechtshoven in het Verenigd Koninkrijk
Op 29 maart 2017 gaf het Verenigd Koninkrijk officieel aan de Europese Raad 
kennis van haar voornemen tot uittreding (uit de Europese Unie), zoals artikel 
50 VEU voorschrijft. De onderhandelingen over de uittreding zijn nog steeds 
niet afgerond.175 Tot zolang maakt het Verenigd Koninkrijk deel uit van de 
Europese Unie. Een mogelijk succesvolle uittreding in de toekomst doet ook 
niet meteen af aan de rode draad doorheen deze afdeling. Een aantal huidige 
Unielanden zijn of waren namelijk daadwerkelijk het idee van een sociale 
minimumbescherming genegen en maken hiervoor de link met de menselijke 
waardigheid.

Kenmerkend voor het Verenigd Koninkrijk is de ongeschreven Grondwet 
zonder een bijzondere status.176 Het valt dan ook op dat de rechtspraak in 
het Verenigd Koninkrijk, die een sociale minimumbescherming verleent, deze 
minimumbescherming niet baseert op een recht op menselijke waardigheid in 
de grondwet, zoals het Bundesverfassungsgericht dit wel doet.

Tot 1 oktober 2009 was het House of Lords het hoogste rechtscollege voor 
het gehele Verenigd Koninkrijk.177 Het Hogerhuis oordeelde in 2005 dat de 
Secretary of State for the Home Department artikel 3 EVRM schond door de 
sociale bescherming, neergeschreven in artikel 96 van de Immigration and 

(174) Ibid., nr. 14.
(175) Meer info over de tijdlijn van de brexitonderhandelingen: http://www.consilium.europa.eu/
nl/policies/eu-uk-after-referendum/ (consultatie 10 mei 2019).
(176) W. Devroe, Rechtsvergelijking in een context van europeanisering en globalisering, Leuven, 
Acco, 116-117, 2012.
(177) Ibid., 137; meer informatie hierover vindt men ook via de volgende weblink: http://www.
parliament.uk/about/living-heritage/evolutionofparliament/houseoflords/judicialrole/ (consultatie 
10 mei 2019).
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Asylum Act van 1999178, te weigeren aan de asielzoekers in deze zaak.179 De 
overheidsinstantie had de bescherming geweigerd op grond van artikel 55 van 
de Nationality, Immigration and Asylum Act 2002, dat voorziet in verschillende 
weigeringsgronden.180 Zoals vermeld, leest het EHRM in artikel 3 EVRM 
het recht op menselijke waardigheid. Artikel 96 Immigration and Asylum Act 
draagt dan weer ongetwijfeld een sociale minimumbescherming op, met name 
het voorzien van essentiële levensbenodigdheden en van basisbeschutting.

Op 6 juni 2013 had de Secretary of State for the Home Department besloten de 
bedragen van de uitkeringen ten behoeve van asielzoekers op het niveau van het 
jaar 2011 te houden.181 Hiertegen haalde de eiser, een liefdadigheidsorganisatie, 
onder andere aan dat deze beslissing inging tegen de verplichtingen die 
het Verenigd Koninkrijk heeft volgens het EU-recht, met name volgens 
Richtlijn 2003/9182.183 Deze richtlijn legt de minimumbescherming vast 
waarop asielzoekers zich kunnen beroepen om menswaardig te leven.184 Het 
High Court of Justice bevestigt dat de plichten in hoofde van de Secretary of 

(178) Immigration and Asylum Act (Verenigd Koninkrijk) 11 november 1999, http://www.
legislation.gov.uk.
(179) House of Lords (Verenigd Koninkrijk) 3 november 2005, nr. [2005] UKHL 66, Regina/
Secretary of State for the Home Department, https://publications.parliament.uk/pa/ld/ldjudgmt.
htm#2005 (consultatie 10 mei 2019), nr. 63; B. Saul, D. Kinley en J. Mowbray, The international 
convenant on economic, social and cultural rights, Oxford, Oxford university press, 650, 2014; R. 
White, Article 34, in S. Peers, T. Hervey, J. Kenner en A. Ward (eds.), The EU charter of fundamental 
rights a commentary, Oxford, Hart Publishing, (927) 931, 2014.
(180) Nationality, Immigration and Asylum Act (Verenigd Koninkrijk) 7 november 2002, http://
www.legislation.gov.uk.
(181) High Court of Justice Queen’s Bench Division (Verenigd Koninkrijk) 9 april 2014, nr. 
CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for the 
Home Department, http://www.bailii.org, nr. 1 en 25-26.
(182) Deze richtlijn is ondertussen vervangen door: Richtl.EP/Raad nr. 2013/33/EU, 26 juni 
2013 tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming 
(herschikking), Pb.L. 29 juni 2013, afl. 180, 96.
(183) Overw. 5 en 7 Richtl.Raad nr. 2003/9/EG, 27 januari 2003 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, Pb.L. 6 februari 2003, afl. 
31, 18; High Court of Justice Queen's Bench Division (Verenigd Koninkrijk) 9 april 2014, nr. 
CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for the 
Home Department, http://www.bailii.org, nr. 4 en 87.
(184) Overw. 5 en 7 Richtl.Raad nr. 2003/9/EG, 27 januari 2003 tot vaststelling van 
minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in de lidstaten, Pb.L. 6 februari 2003, afl. 31, 18.
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State ook volgens deze richtlijn moeten worden geïnterpreteerd.185 Diezelfde 
advocaat verwijst in haar verdediging naar het arrest van 18 juli 2012 van 
het Bundesverfassungsgericht.186 Het High Court gaat bovendien grotendeels 
akkoord met de definitie gegeven aan het existenzminimum.187 Het High Court 
stelde uiteindelijk de eiser in het gelijk omdat de Secretary of State niet alle 
essentiële levensbenodigdheden in acht genomen had en berekeningsfouten 
of onzorgvuldigheden had begaan bij het bepalen van het uitkeringsbedrag.188

Daarentegen sluit het Supreme Court zich volgens een recent arrest aan bij de 
rechtspraak van het Hof van Justitie.189

c. Hooggerechtshof van Denemarken
Ook de rechtspraak uit Denemarken is vermeldenswaardig. Het Højesteret, het 
hooggerechtshof van Denemarken, deed op 15 februari 2012 een uitspraak 
naar aanleiding van een Deense wettelijke regeling die aan derdelanders een 
lagere socialebijstandsuitkering toekende.190 Een Afghaanse vluchteling vocht 
deze regeling aan, onder meer op grond van artikel 75, lid 2 van de Deense 
Grondwet. Belangrijk is dat het Hof in zijn arrest aangaf dat artikel 75, lid 2 
van de Deense Grondwet een subjectief recht op een minimum bestaansniveau 

(185) High Court of Justice Queen’s Bench Division (Verenigd Koninkrijk) 9 april 2014, nr. 
CO/8523/2013, the Queen on the application of Refugee Action/The Secretary of State for the 
Home Department, http://www.bailii.org, nr. 85 en 86.
(186) Ibid., nr. 113.
(187) Ibid., nr. 115.
(188) Ibid., nr. 117-119 en 158; E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, 
Brugge, die Keure, 2019, 246.
(189) Supreme Court (Verenigd Koninkrijk) 17 januari 2016, nr. [2016] UKSC 1, Mirga/
Secretary of State for Work and Pensions en Samin/Westminster City Council, https://www.
supremecourt.uk/decided-cases/index.html; M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU 
citizenship, the right to reside and EU law, J.S.S.L., (89) 98-99, 2016; S. Mantu en P. Minderhoud, 
Social rights and European integration theory: Situating CJEU jurisprudence in three national 
contexts, E-revista internacional de la protección social, afl. 2, (51) 66, 2017.
(190) C. Jacqueson, From negligence to resistance: Danish welfare in the light of free-movement 
law, E.J.S.S., (183) 194-195, 2016.
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biedt, dat de overheid moet waarborgen.191 Ketscher stelt dat uit de geschiedenis 
van de Grondwet en de plaatsing van artikel 75, lid 2 van de Grondwet af te 
leiden valt dat de omvang van deze bestaansminimumuitkering moet toelaten 
de waardigheid van een persoon te beschermen.192 Het Deense Hof erkent dus 
evenzeer het idee van een sociale minimumbescherming waarbij de link naar 
de menselijke waardigheid niet ver weg is.

2.3.4. Tussenbesluit over de invulling van het begrip

De bovenstaande voorbeelden uit de rechtspraak zijn van diverse oorsprong. 
Er zijn zeker verschillen te bespeuren wat betreft de omvang van de sociale 
minimumbescherming. Zo vinden rechtszaken wegens een gebrek aan sociale 
minimumbescherming hun weg naar het EHRM, gegrond op artikel 3 EVRM. 
Dit brengt echter met zich mee dat het gebrek aan sociale minimumbescherming 
heel ernstig moet zijn, alvorens er sprake is van een inbreuk op artikel 3 
EVRM. De aanwezige sociale bescherming moet dusdanig ontoereikend zijn 
dat deze niet beantwoordt aan de vraag naar onderdak, voeding en persoonlijke 
hygiëne voor een kwetsbaar persoon, zoals bijvoorbeeld een asielzoeker. Deze 
sociale minimumbescherming lijkt bijvoorbeeld een kleinere omvang te 
krijgen dan de sociale minimumbescherming waaraan het grondwettelijk hof 
van Duitsland of de gerechtshoven in het Verenigd Koninkrijk vorm geven, 
ondanks dat het ook daar gaat om een minimum.193 Een dergelijke inschatting 
is evenwel moeilijker te maken in verband met de rechtspraak van het Hof van 
Justitie en het Højesteret.

Nog een andere vaststelling is belangrijk in het kader van deze bijdrage. De 
rechtspraak uit elk van de aangehaalde landen heeft aandacht voor kwetsbare 
groepen, zoals asielzoekers. Hetzelfde geldt voor de rechtspraak van het Hof 

(191) Højesteret (Denemarken) 15 februari 2012, nr. 159/2009, http://domstol.fe1.tangora.com/
media/-300016/files/159-2009.pdf (consultatie 10 mei 2019), 6; De Engelse samenvatting van deze 
zaak vindt men hier: http://www.codices.coe.int/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm 
(consultatie 10 mei 2019); C. Jacqueson, From negligence to resistance: Danish welfare in the light 
of free-movement law, E.J.S.S., (183) 195-196, 2016; K. Ketscher, Retten til eksistensminimum 
– og retten til ikke at blive diskrimineret, Juristen, (177) 177 en 183, 2012; J.E. Rytter en M. 
Gøtze, New challenges to democracy, september 2014, http://research.ku.dk/search/?pure=en/
publications/new-challenges-to-democracy--denmark(e7837b4e-a959-47fe-ab89-05dfe78c5eb6).
html (consultatie 10 mei 2019), 10.
(192) K. Ketscher, Retten til eksistensminimum – og retten til ikke at blive diskrimineret, Juristen, 
(177) 179 en 183, 2012.
(193) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 359, 2019.
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van Justitie194 en het EHRM195. Naar mijn mening kan ook een immigrerende 
werkzoekende of economisch niet-actieve Unieburger beschouwd worden als 
behorend tot een kwetsbare bevolkingsgroep, wanneer hij in een ander land 
vertoeft. Hij of zij heeft daar niet steeds de nodige (sociale) houvast.

In elk geval loopt er doorheen het overzicht een rode draad, namelijk dat 
het recht op menselijke waardigheid op zijn minst dienst kan doen om de 
ondergrens van een sociale minimumbescherming af te bakenen. Door middel 
van een sociale minimumbescherming moet een Unieburger minstens waardig 
kunnen leven, volgens het fysieke en socioculturele bestaansniveau in de 
gastlidstaat.196 De bescherming moet huisvesting, voeding en persoonlijke 
hygiëne toegankelijk maken.197 Deze invulling geven aan artikel 1 HGEU, al 
dan niet in combinatie met artikel 34, lid 3 HGEU, lijkt daarom een juiste 
keuze.

2.4. AFDWINGBAAR EN ONSCHENDBAAR KARAKTER VAN HET RECHT OP MENSELIJKE 

WAARDIGHEID

Artikel 1 HGEU formuleert de menselijke waardigheid niet als recht. Toch 
spreken heel wat auteurs van een recht op menselijke waardigheid. Volgens 
Bernard is het recht op menselijke waardigheid een zelfstandige rechtsnorm, 
waarschijnlijk met directe werking, omdat artikel 1 HGEU ondubbelzinnig 
en precies geformuleerd is.198 Picod meent dat fundamentele maatschappelijke 
waarden, zoals de menselijke waardigheid, gekwalificeerd moeten worden 

(194) HvJ 27 februari 2014, nr. C-79/13, ECLI:EU:C:2014:103, Federaal agentschap voor de 
opvang van asielzoekers/Selver Saciri, Danijela Dordevic, Openbaar Centrum voor Maatschappelijk 
Welzijn van Diest e.a.; HvJ 27 september 2012, nr. C-179/11, ECLI:EU:C:2012:594, Cimade en 
Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)/Ministre de l’Intérieur, de l’Outre-mer, 
des Collectivités territoriales et de l’Immigration.
(195) EHRM 21 januari 2011, nr. 303696/09, M.S.S./België en Griekenland, nr. 251 en 263.
(196) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 295-296, 
2019.
(197) Ibid., 296.
(198) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), Rev.
trim.DH, (81) 90, 2014.
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als een recht, wegens hun belang en aard.199 Ook Borowsky gewaagt van een 
subjectief afdwingbaar recht.200 Jones denkt er net zo over.201 Ten slotte schrijft 
Vial dat Unieburgers het recht op menselijke waardigheid moeten kunnen 
inroepen.202

Wegens de formulering203 van artikel 1 HGEU zijn Borowski en Dupré ervan 
overtuigd dat krachtens artikel 1 HGEU de overheid een plicht heeft om 
het recht op menselijke waardigheid te respecteren en te beschermen.204 Een 
Unielidstaat heeft met andere woorden ook een verplichting om positieve actie 
te ondernemen om het recht op menselijke waardigheid te “beschermen”.205 
Verder benadrukt ook Jones deze positieve verplichting van de Unielidstaten.206

Het recht op menselijke waardigheid is niet alleen positief afdwingbaar, maar 
ook onschendbaar. Zo stelt de eerste zin van artikel 1 HGEU. Daarnaast 
mag, volgens de toelichtingen bij het HGEU, de uitoefening van andere 
grondrechten uit het handvest niet leiden tot een schending van het recht 
op menselijke waardigheid.207 De toelichtingen bij het HGEU noemen het 

(199) F. Picod, Article 51. Champ d’application, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), 
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article par article, Brussel, 
Bruylant, (1060) 1078, 2018.
(200) M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 127, 2014.
(201) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(202) C. Vial, Article 1. Dignité humaine, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte 
des droits fondamentaux de l’Union européenne: commentaire article par article, Brussel, Bruylant, 
(37) 58 en 60, 2018.
(203) “De menselijke waardigheid (…) moet worden (…) beschermd.”
(204) M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 128, 2014; C. Dupré, Article 1, in S. Peers, T. 
Hervey, J. Kenner en A. Ward (eds.), The EU charter of fundamental rights a commentary, Oxford, 
Hart Publishing, (3) 20, 2014; C. Dupré, Human dignity in Europe: a foundational constitutional 
principle, European Public Law, (319) 336-339, 2013.
(205) M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 132-133, 2014; C. Dupré, Human dignity 
in Europe: a foundational constitutional principle, European Public Law, (319) 337-339, 2013.
(206) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(207) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 17; M. Borowsky, Artikel 1: Würde des Menschen, in J. Meyer (ed.), 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union, Baden-Baden, Nomos, (107) 133, 2014.
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recht op menselijke waardigheid niet alleen een grondrecht, maar eveneens 
het fundament dat aan de basis ligt van alle andere grondrechten.208 Zelfs 
wanneer een recht wordt beperkt volgens artikel 52, lid 1 HGEU, kan dit 
nooit ten koste gaan van de menselijke waardigheid.209 Ook de Commissie 
van de Europese Unie aanvaardt geen beperkingen van dit absolute recht. Dit 
blijkt uit de checklist die de Commissie opnam in een mededeling van 19 
oktober 2010.210 Volgens Van Drooghenbroeck en Rizcallah behoort het recht 
op menselijke waardigheid tot een nieuwe categorie van rechten en beginselen 
die niet beperkt kunnen worden volgens de toets in artikel 52, lid 1 HGEU.211

Kortom, heel wat auteurs zijn overtuigd van de positieve afdwingbaarheid 
en onschendbaarheid van het recht op menselijke waardigheid in artikel 1 
HGEU. Daar komt bij dat ook het Bundesverfassungsgericht, gerechtshoven 
van het Verenigd Koninkrijk en het Højesteret reeds een subjectief recht op 
sociale minimumbescherming toekenden, in mindere of meerdere mate 
gestoeld op de menselijke waardigheid.212 Wanneer een sociale bescherming 
al is geïnstalleerd kan het EHRM deze toetsen aan artikel 3 EVRM en in een 
situatie van verregaande armoede alsnog een subjectief recht creëren voor de 
betrokkene om een sociale minimumbescherming te eisen.213

Om die reden biedt het recht op menselijke waardigheid perspectief voor het 
afdwingen van een sociale minimumbescherming van de Unielidstaten ten 

(208) Toelichtingen bij het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, Pb.L. 14 
december 2007, afl. 303, 17.
(209) Ibid.
(210) Med.Comm. Strategie voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van het handvest van de 
grondrechten door de Europese Unie, 19 oktober 2010, COM(2010) 573 def., 5-6; C. Vial, Article 
1. Dignité humaine, in F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux 
de l’Union européenne: Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, (37) 54, 2018.
(211) S. Van Drooghenbroeck en C. Rizcallah, Article 52-1. Limitations aux droits garantis, in 
F. Picod en S. Van Drooghenbroeck (eds.), Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne: 
Commentaire article par article, Brussel, Bruylant, (1084) 1086, 2018.
(212) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 242 en 
295-296, 2019.
(213) Ibid., 137-138 en 296; K. Nadakavukaren Schefer, The ultimate social (or is it economic?) 
vulnerability: Poverty in European law, in F. Ippolito en S.I. Sanchez (eds.), Protecting vulnerable 
groups: The European human rights framework, Oxford, Hart Publishing, (401) 418, 2015; L. 
Slingenberg, Social security in the case law of the European Court of Human Rights, in F. Pennings 
en G. Vonk (eds.), Research handbook on European social security law, Cheltenham, Edward Elgar 
Publishing, (53) 79, 2015.
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voordele van Unieburgers. Daarbij wordt in het midden gelaten of Artikel 
1 HGEU zelfstandig214 of in combinatie met artikel 34, lid 3 HGEU moet 
worden ingeroepen215. De invulling van deze sociale minimumbescherming 
zal immers steeds degene zijn die hierboven werd voorgesteld. Zo wordt een 
“recht” op sociale minimumbescherming een feit aan de hand van artikel 
1 HGEU. Een afdwingbaar recht met deze invulling gaat niet in tegen de 
scheiding der machten, aangezien de beleidsvrijheid van de wetgever slechts 
plaats moet ruimen in gevallen van ernstige armoede.216

3. BESLUIT

Even recapituleren: deze bijdrage onderzocht of ‘de menselijke waardigheid’ 
dienstig kan zijn om een sociale minimumbescherming binnen de EU te 
bewerkstelligen voor economisch niet-actieve en werkzoekende Unieburgers 
die gebruikmaakten van hun recht op vrij verkeer.

Eerst en vooral schijnt het Hof van Justitie in de zaak-Dano de dans te willen 
ontspringen met zijn antwoord over de uitlegging aan de hand van het HGEU. 
Auteurs zijn het erover eens dat het HGEU wel degelijk van toepassing is op de 
situaties waarin Unieburgers gebruik maken van hun recht op vrij verkeer en 
door het plaatselijke recht (in lijn met richtlijn 2004/38) geen toegang krijgen 
tot de sociale bijstand in de gastlidstaat.

Vele rechtsgeleerden zijn ervan overtuigd dat artikel 1 HGEU, binnen het 
toepassingsgbied van het HGEU, kan voor een rechter worden ingeroepen 
ten aanzien van een Unielidstaat. En dit ofwel op zich, ofwel in combinatie 
met artikel 34, lid 3 HGEU. Het recht op menselijke waardigheid kan daarbij 
dienen om de ondergrens van de gewenste sociale minimumbescherming af te 
bakenen. De sociale minimumbescherming moet dan minstens een waardig 
leven kunnen waarborgen, rekening houdend met het fysieke en socioculturele 
bestaansniveau in de gastlidstaat. In die zin gaat het om een algemeen 

(214) N. Bernard, Les ressources – préjudicielles notamment – qu’offre l’article 34, paragraphe 3, 
de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une aide au logement), Rev.
trim.DH, (81) 90, 2014.
(215) J. Jones, Human dignity in the EU Charter of Fundamental Rights and its interpretation 
before the European Court of Justice, Liverpool L.Rev., (281) 287, 2012.
(216) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 295-296, 
2019.
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beginsel van Unierecht. De geanalyseerde rechtspraak van het EHRM en 
de nationale rechtspraak staaft ook een positief afdwingbaar recht op sociale 
minimumbescherming, gebaseerd op artikel 1 HGEU, voor zover het recht 
de bovenstaande invulling krijgt. Een recht op sociale minimumbescherming 
is geen wondermiddel, helemaal niet op grond van artikel 1 HGEU. Het is 
vanzelfsprekend niet mogelijk om hiermee iedereen een zekere levensstandaard 
te garanderen.

Zoals Stix-Hackl en Walleu opperden217, zal een rechter van situatie tot situatie 
moeten beoordelen wat dit “waardig leven” concreet inhoudt. Daarmee is dus 
niet gezegd dat deze sociale minimumbescherming zou worden toegekend aan 
de personen in de zaken Dano, Alimanovic en García-Nieto.

Het gaat echter wél in tegen de automatische weigering van sociale bijstand (en 
daarmee bijzondere niet op premie- of bijdragebetaling berustende prestaties) 
die nu mogelijk is volgens de rechtspraak van het Hof van Justitie. Economisch 
niet-actieve Unieburgers die na een evenredigheidstoets hun verzoek geweigerd 
zouden zien, zouden artikel 1 HGEU kunnen inroepen, om de zaak opnieuw 
te laten beoordelen door een rechter. Het is immers onduidelijk welke rol 
artikel 18 VWEU218 nog kan spelen. Het Hof van Justitie interpreteert dit 
artikel namelijk in lijn met artikel 24 richtlijn 2004/38.219

Dit zet de Unielanden hopelijk aan tot nadenken over een oplossing binnen 
het kader van de Europese Unie. De Becker stelt voor om het recht op 
sociale bijstand220 duidelijker tot uiting te laten komen bij de interpretatie 
en de toepassing van richtlijn 2004/38, zodat de uitoefening van het vrij 

(217) Concl. Adv. Gen. C. Stix-Hackl bij HvJ 14 oktober 2004, nr. C-36/02, ECLI:EU:C:2004:614, 
Omega Spielhallen- und Automatenaufstellungs-GmbH/Oberbürgermeisterin der Bundesstadt 
Bonn, nr. 85; P. Wallau, Die Menschenwürde in der Grundsrechtsordnung der Europäischen Union, 
Göttingen, V&R Unipress, 161, 2010.
(218) Voor Richtl. 2004/38 en Verord. 883/2004 in werking traden benaderde het Hof van Justitie 
de toegang tot de sociale bijstand voor Unieburgers door middel van het “Unieburgerschap”. Zie 
hierover bijvoorbeeld: M. Cousins, The baseless fabric of this vision: EU citizenship, the right to 
reside and EU law, J.S.S.L., 89-105, 2016.
(219) HvJ 11 november 2014, nr. C-333/13, ECLI:EU:C:2014:2358, Elisabeta Dano en Florin 
Dano/Jobcenter Leipzig, nr. 61 en 62; D. Dumont, Arrêt ‘Dano’: fin du ‘tourisme social’ ou de la 
citoyenneté européenne?, JDE, (196) 198, 2015.
(220) Lees: het recht op sociale minimumbescherming.
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verkeer niet kan resulteren in armoede of sociale uitsluiting.221 Daarnaast 
reiken auteurs de volgende maatregelen aan: een Uniemaatregel die ook de 
socialebijstandsuitkeringen coördineert222, een richtlijn die een adequaat 
niveau van socialebijstandsuitkeringen in de Uniestaten organiseert223 
of een Uniemaatregel die, naar het voorbeeld van de asielrichtlijn, 
minimumstandaarden oplegt aan de Unielidstaten voor de bescherming 
van deze werkzoekende en economisch niet-actieve Unieburgers224. Een 
combinatie van deze maatregelen behoort ook tot de mogelijkheden. Het 
aanstippen van zulke oplossing valt echter buiten het bestek van deze bijdrage. 
Politieke overtuiging zal hierbij steeds een rol spelen.

(221) E. De Becker, Het recht op sociale zekerheid in de Europese Unie, Brugge, die Keure, 362, 2019.
(222) S. Buttiëns, Europees sociaal burgerschap: naar een codificatie van de rechtspraak inzake 
toegang tot sociale voorzieningen, Jura Falc. 2016-2017, 145-212.
(223) M. D. Ramirez Bendala, Poverty, social exclusion and the EU minimum income scheme, 
E-revista internacional de la protección social, afl. 1, (123) 125, 2016; H. Verschueren, Free 
movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 31, 2015.
(224) H. Verschueren, Free movement of EU citizens: Including for the poor?, MJ, (10) 31, 2015.
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NON-TAKE-UP VAN DE 
VERHOOGDE KINDERBIJSLAG 
VOOR KINDEREN MET EEN 
BEPERKING. ERVARINGEN VAN 
OUDERS MET KINDEREN MET EEN 
GEDRAGSSTOORNIS1

DOOR DORIEN ELSEN
Master in het sociaal werk en sociaal beleid, KU Leuven, Faculteit Sociale Wetenschappen

1. INLEIDING

Het aantal personen met een beperking stijgt jaarlijks. Naar een schatting 
van de VN zijn er momenteel wereldwijd rond de 650 miljoen personen met 
een beperking; dit betekent dat tien procent van de bevolking een beperking 
heeft. De stijging kan te maken hebben met factoren zoals oorlog, ongezonde 
leefomstandigheden, gebrek aan kennis over beperking of net het ontwikkelen 
van kennis en het bijgevolg vaker diagnosticeren (Verenigde Naties, 2006). 
Verder is er bekend dat een groot deel van de personen met een beperking 
leeft in minder ontwikkelde landen, waardoor deze personen dan minder 
toegang hebben tot voorzieningen zoals gezondheidszorg. Er zou zelfs een 
aanschouwelijk verband zijn tussen armoede en een beperking. Dit betekent 
dat het risico om een beperking te ontwikkelen groter is voor een gezin dat in 
armoede leeft (UNRIC, 2007). Hoewel de overheid extra voordelen voor deze 
doelgroep organiseert, kan de uitwerking daarvan begrensd worden door het 
fenomeen niet-gebruik.

Het lichamelijk welbevinden en de gezondheidszorg behoren tot de 
belangrijke levensdomeinen. Gezondheid is een belangrijk element van het 
bestaan en is allesbepalend (Doyal en Gough, 1991). De overheid financiert 
de gezondheidszorg en voorziet zowel vervangingsuitkeringen als aanvullende 

(1) Dit artikel werd opgemaakt op basis van de masterscriptie van de auteur die bekroond werd als 
een van de 3 laureaten van de BTSZ Student Award masterscriptie 2018.
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uitkeringen voor de financiële ondersteuning in tijden van gebrekkige 
gezondheid (Bogaerts, 2008). Zo’n aanvullende uitkering voor kinderen met 
een beperking of aandoening is in België de verhoogde kinderbijslag. Dit is een 
maandelijkse uitkering om tegemoet te komen aan de extra kosten die een kind 
met een beperking met zich meebrengt. Het toegekende bedrag is afhankelijk 
van de zwaarte van de beperking. De uitkering is een aanvullend recht, wat 
betekent dat het aangevraagd moet worden vooraleer het wordt toegekend 
(Famifed, 2017). Het vermoeden is reëel dat er hierdoor ook in zekere mate 
sprake zal zijn van niet-gebruik (Vinck, Lebeer en Van Lancker, 2018). Niet-
gebruik wordt in de literatuur ook wel non-take-up genoemd (NTU). Volgens 
van Oorschot (1995) betekent dit de situatie waarbij personen of huishoudens 
die aanspraak maken op een tegemoetkoming, deze tegemoetkoming niet 
ontvangen; dit kan om verscheidene redenen zijn.

Het verschijnsel ‘non-take-up’ is de laatste jaren een actueel 
onderzoeksonderwerp geworden. De NTU is moeilijk op te sporen, daarom is 
het van belang een onderscheid te maken tussen gebruikers en niet-gebruikers 
(Wildeboer Schut en Hoff, 2007). De oorzaken van de NTU kunnen heel 
divers van aard zijn. Er wordt gebruikgemaakt van twee modellen om de 
oorzaken beter te kunnen afbakenen: het dynamic model of benefit receipt 
en het multilevel model (van Oorschot, 1996). Oorzaken kunnen zijn: een 
gebrek aan informatie, misvattingen omtrent het voordeel, de complexiteit 
van het systeem, gebrek aan vermogen om zich te verplaatsen, gebrek aan 
tijd of het onvermogen om een weg te vinden door het systeem. Daarnaast 
kunnen ook sociale barrières zoals stigmatisering, eigenwaarde of een gebrek 
aan vertrouwen meespelen (Eurofound, 2015; Tempelmans, Houkes en 
Prins, 2011). Oorzaken worden in de literatuur grotendeels ingedeeld op het 
beleids-, uitvoerings- en cliëntniveau.

Onderzoeken naar de tegenhanger van NTU, namelijk misbruik zijn er 
voldoende (van Oorschot, 1991). Daarentegen zijn onderzoeken die gericht 
zijn op NTU en specifiek naar de NTU van de verhoogde kinderbijslag bij 
kinderen met een beperking maar in beperkte mate aanwezig.  Onderzoek 
naar NTU is belangrijk omdat dit een effect kan hebben op het beleid. Van 
Oorschot (1995) en Fuchs (2007) stellen dat wanneer het niet-gebruik hoog 
is, dit een tekortschieten van het beleid impliceert omdat het gevoerde beleid 
de doelgroepen of doelstellingen niet voldoende bereikt, waardoor het niet-
gebruik van een uitkering kan stijgen.
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Uit het onderzoek van Vinck et al. (2018) blijkt dat er een oververtegenwoordiging 
is in het niet-gebruik van de verhoogde kinderbijslag bij kinderen met 
autismespectrumstoornis (ASS), intellectuele en psychologische stoornissen. 
De focus van dit artikel zal dan ook liggen op kinderen met autisme en 
andere gedragsstoornissen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de 
bestaande literatuur. Meer bepaald wordt onderzocht welke moeilijkheden de 
ouders ervaren bij het aanvragen van de verhoogde kinderbijslag. Er wordt 
gebruikgemaakt van een kwalitatieve studie op basis van diepte-interviews om 
de ervaringen van ouders met kinderen met een gedragsstoornis in kaart te 
brengen en beleidsaanbevelingen naar voor te schuiven. De interviews werden 
afgenomen bij zowel ouders die de verhoogde kinderbijslag ontvangen, als bij 
diegenen bij wie de uitkering is stopgezet of de aanvraag werd afgekeurd en bij 
ouders die deze nooit hebben aangevraagd. Dit laat toe om de drempels die de 
ouders ervaren bij de aanvraagprocedure van de verhoogde kinderbijslag voor 
kinderen met een beperking of aandoening, bloot te leggen.

In wat hier volgt zijn er twee onderzoeksvragen vooropgesteld. De eerste 
onderzoeksvraag luidt als volgt: Wat zijn de drempels die ouders met een 
kind met een gedragsstoornis ervaren bij de procedure van de aanvraag van de 
verhoogde kinderbijslag? De Europa 2020-strategie wil tegen 2020, 20 miljoen 
mensen uit de armoede halen. De NTU kan hierbij een gewichtige factor zijn 
en de aanpak ervan kan een belangrijke impact hebben. Dit artikel onderzoekt 
vanuit het perspectief van de vraagzijde hoe de NTU verminderd kan worden. 
Hieruit vloeit de tweede onderzoeksvraag: Welke aanbevelingen formuleren 
de ouders met een kind met een gedragsstoornis om het niet-gebruik van de 
verhoogde kinderbijslag te verminderen? Aan de hand van semigestructureerde 
diepte-interviews met de ouders zullen de drempels onderzocht worden die 
de ouders ervaren bij de verhoogde kinderbijslag, ook zal er op zoek gegaan 
worden naar maatregelen die de ouders formuleren om het niet-gebruik 
tegen te gaan. Hieronder volgt een vergelijking tussen de literatuur en het 
uitgevoerde onderzoek met behulp van de twee onderzoeksvragen.

2. VERGELIJKING VAN DE LITERATUUR MET EIGEN ONDERZOEK

Op basis van het kwalitatieve onderzoek met zestien onderzoekseenheden is 
er een vergelijking gemaakt met de bestaande literatuur. Hiervoor werden 
de twee onderzoeksvragen gehanteerd. In de eerste onderzoeksvraag werd op 
zoek gegaan naar de drempels die de ouders ervaren bij de aanvraag van de 
verhoogde kinderbijslag. Deze onderzoeksvraag werd beantwoord op basis 
van het multilevel model en het dynamic model (van Oorschot, 1996). 
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Met betrekking tot de eerste onderzoeksvraag werden er drie assumpties 
geformuleerd.

2.1. ONDERZOEKSVRAAG 1

Allereerst werd aangedragen dat op het cliëntniveau enerzijds het 
informatieprobleem en anderzijds de angst voor stigmatisering belangrijke 
drempels kunnen zijn. Deze verwachting werd grotendeels bevestigd door het 
onderzoek. De respondenten maken duidelijk dat het informatiegebrek een 
groot probleem is. Het ontbreken van informatie en de onduidelijkheid over 
wie verantwoordelijk is om informatie te verschaffen wordt als een drempel 
ervaren in de ‘threshold stage’. In ‘the threshold stage’, een eerste stadium bij 
het aanvraagproces waarin de aanvrager zich bewust is van zijn nood en van 
een tegemoetkoming die een antwoord kan bieden op zijn situatie, moeten 
de individuen verschillende barrières overwinnen (van Oorschot, 1996). 
Verder blijkt dat ook het stigma om een uitkering aan te vragen, vooral 
met betrekking tot gedragsstoornissen en psychische stoornissen, meespeelt 
bij de ouders, evenwel niet in die mate dat het een echte drempel vormt 
om de uitkering aan te vragen. De tweede assumptie heeft betrekking op 
de complexiteit van de regelgeving en de formulieren. Uit de interviews is 
gebleken dat de complexiteit van de regelgeving een belangrijk aandeel heeft in 
het niet-gebruik. Zeker de verwarring omtrent de benaming van de uitkering, 
de ingewikkeldheid van de vragenlijst bij de aanvraag, de misinterpretatie van 
de vragen en de beoordeling van de ingevulde vragenlijst spelen een grote rol. 
Zichzelf als gerechtigd zien is een drempel die overwonnen moet worden in 
de ‘trade-off stage’ vooraleer men over kan gaan tot het aanvragen van het 
voordeel. In de ‘trade-off stage’ moeten potentieel gerechtigden een afweging 
maken of de kosten die een aanvraag met zich meebrengt, opwegen tegen de 
voordelen die ze eruit kunnen halen (van Oorschot, 1996).

In tegenstelling tot de literatuur, blijken uit eigen onderzoek factoren op het 
cliëntniveau belangrijke oorzaken te zijn van niet-gebruik van de verhoogde 
kinderbijslag. Zo wordt er door de respondenten als eerste aangegeven dat 
zij onvoldoende kennis hebben over de regeling en over het gerechtigd zijn, 
met als gevolg dat ze mogelijk foute conclusies trekken.  Hierdoor bestaat 
er een reëel risico dat de vragenlijst foutief ingevuld wordt. Als tweede 
verwijzen respondenten naar ervaringen met het aanvragen van de verhoogde 
kinderbijslag. Sociale netwerken spelen hierbij een belangrijke rol, zowel op 
een positieve als een negatieve manier, evenals het zichzelf vergelijken met 
andere ‘(niet-) gerechtigden’. Deze vergelijking kan een drempel zijn binnen 
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de ‘threshold stage’ waardoor potentieel gerechtigden gaan beoordelen of zij 
zichzelf als gerechtigden zien of niet. Ook het gekend zijn met de regeling door 
een eerdere aanvraag heeft als gevolg dat het niet-gebruik kan stijgen, dit in 
tegenstelling tot wat de literatuur aantoont.

Op het niveau van de wetgeving, blijkt het feit dat het initiatief om een 
uitkering aan te vragen overgelaten wordt aan de betrokkenen een drempel 
kan betekenen. Omdat niet alle potentieel gerechtigden het bestaan van het 
voordeel kennen loopt een groot deel van hen de uitkering mis.

Op het niveau van de uitvoering (application stage) verwijzen de respondenten 
naar de controleartsen van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid. Zo 
wordt er een wantrouwig en respectloos gevoel gesignaleerd, wat als gevolg 
heeft dat betrokkenen niet op medisch onderzoek willen gaan, wat dan weer 
een stijging van het niet-gebruik inhoudt. Het gedrag van de controleartsen 
naar de kinderen toe kan ook een drempel zijn binnen de ‘trade-off stage’, 
omdat het onderzoek zelf een traumatiserend effect kan hebben op de kinderen. 
Onvriendelijkheid, tijdsgebrek en gebrekkige kennis van de controleartsen zijn 
ook een drempel tijdens de ‘application stage’. Verder wordt de lange duur 
van de behandelingstermijn enkel aangegeven door de respondenten die op 
latere leeftijd van het kind kennis kregen van het bestaan van de regeling. 
Ook de herziening van een dossier verhoogde kinderslag wordt als drempel 
aangegeven. Vooral de onzekerheid en de administratie, die de herziening met 
zich meebrengt, worden als een last ervaren en zijn belangrijke factoren die in 
de ‘trade-off stage’ niet-gebruik kunnen veroorzaken. Tot slot wordt door de 
respondenten, op het niveau van de uitvoering, de gebrekkige communicatie 
aangehaald. Hierdoor heerst er bij de betrokkenen de ergernis steeds dezelfde 
informatie bij verschillende diensten te moeten verstrekken. Het gevolg 
hiervan kan zijn dat het niet-gebruik van de verhoogde kinderbijslag stijgt 
omdat de ouders de energie niet meer hebben om telkens opnieuw hun verhaal 
te moeten doen.

2.2. ONDERZOEKSVRAAG 2

Nu er een beter zicht is op wat volgens de ouders de oorzaken zijn van het niet-
gebruik van de verhoogde kinderbijslag, is het belangrijk om deze oorzaken 
aan te pakken. Als laatste assumptie werd hierbij geformuleerd dat er een 
goede informatiestroom nodig is, zodat niemand meer door de mazen van 
het net zou vallen. Deze assumptie wordt door de respondenten bevestigd. 
De nood aan goede informatie blijkt de belangrijkste aanbeveling te zijn. 
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Vervolgens worden er nog drie andere aanbevelingen geformuleerd met 
betrekking tot het verbeteren van de aanvraag- en herzieningsprocedure van 
de verhoogde kinderbijslag. In het algemeen zou er volgens de respondenten 
een netwerk van verschillende diensten gecreëerd moeten worden waardoor er 
geen miscommunicatie meer bestaat. Dit zal er volgens de respondenten ook 
voor zorgen dat dossiers kunnen worden doorgegeven, waardoor zij niet meer 
telkens opnieuw bij verschillende instanties moeten aankloppen. Eveneens zal 
het gevolg zijn dat minder mensen het recht op een uitkering zullen mislopen. 
Hierbij aansluitend wordt er verwezen naar een automatische toekenning 
van de verhoogde kinderbijslag, waarbij vanaf de diagnose bij het kind de 
aanvraagprocedure gestart wordt. Vervolgens wordt aangekaart dat er tijdens 
het medisch onderzoek door de controlearts van de FOD meer tijd dient 
vrijgemaakt te worden voor de patiënten en dat ze met meer respect dienen 
behandeld te worden. Een betere en eerlijkere manier van beoordelen blijkt 
volgens de respondenten het geval te zijn wanneer er een multidisciplinair 
team ingeschakeld wordt.

Voor de problemen die specifiek de herziening met zich meebrengt, wordt 
er door de respondenten aanbevolen om een koppeling te maken met de 
leeftijdstoeslagen bij de basiskinderbijslag (6-12-18 jaar). Ook wordt er 
aanbevolen om enkel een herziening in te lassen indien de huidige huisarts 
hierom vraagt.

Het bestrijden van het niet-gebruik kan tot slot aangepakt worden door 
aanpassingen op het vlak van het aanvraagformulier en de vragenlijst. Zo 
zouden gespecialiseerde instanties de aanvragers moeten begeleiden gedurende 
het aanvraagproces. Gebruikmaken van specifieke vragenlijsten afgestemd op 
de aard van de beperking wordt ook als een aanbeveling gegeven om een betere 
beoordeling van de beperking mogelijk te maken.
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3. WAT IN DE TOEKOMST?

In de aanbevelingen die de ouders formuleerden bleek dat een automatische 
toekenning een goede oplossing zou zijn om het niet-gebruik van de 
verhoogde kinderbijslag te doen dalen. De Vlaamse regering heeft als 
doelstelling geformuleerd een kruising te maken tussen de databanken zodat 
er een beter zicht verkregen wordt op de personen met een beperking en er 
een automatische toekenning zou kunnen gebeuren. Hierdoor zou niemand 
nog de verhoogde kinderbijslag mislopen. Dit wordt door de ouders als een 
ideaalsituatie aangegeven omdat zij dan niet meer zelf de ganse procedure 
moeten aansturen. Bij de ouders heerst er toch nog enige twijfel over de 
motieven van de Vlaamse regering omtrent de automatische toekenning. Zij 
willen het eerst zien en dan pas geloven. Hieruit blijkt dat er nood is aan verder 
onderzoek hoe er een koppeling gemaakt kan worden tussen de verschillende 
databanken en hoe de automatische toekenning hieruit zal uitvloeien. Het 
interviewen van medewerkers op het uitvoerings- en het beleidsniveau kan 
hierbij verhelderend zijn (Lambrix, 2017).

Een volgende reflectie heeft betrekking op het medisch onderzoek van de 
controleartsen, dat volgens de respondenten een belangrijke drempel vormt 
bij het aanvragen van de verhoogde kinderbijslag. Dit kan te maken hebben 
met het feit dat de ouders het gevoel hebben dat het medisch model nog steeds 
overheerst in de beoordeling van de beperking. Aangezien de samenleving meer 
en meer inclusie vooropstelt, wordt er ook verwacht dat er in de medische 
onderzoeken van de controleartsen meer gehandeld wordt vanuit een sociaal 
model. Een beoordeling door een multidisciplinair team zou volgens de 
respondenten hiervoor een oplossing kunnen bieden. Een multidisciplinair 
team zal de sociale aspecten meer in kaart brengen, waardoor het gevoel niet 
meer zal heersen dat het medische model het voortouw neemt.

In dit onderzoek werden zowel gebruikers als niet-gebruikers geïnterviewd. 
De onderzoeker heeft gestreefd naar een hoge mate van diversiteit bij 
de respondenten. Hierdoor bleven sommige factoren van niet-gebruik 
onderbelicht. Een onderzoek betreffende andere respondentengroepen zou 
bij een verder onderzoek aanbevolen zijn.  Onder andere de ervaringen van 
respondenten waarbij de procedure nog lopende is, zou een meerwaarde geven 
aan dit onderzoek.
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1. INLEIDING

Op 28 januari 2019 nam de Italiaanse Regering een decreet aan tot invoering 
van een ‘reddito di cittadinanza’ (hierna Rdc) ofte burgerinkomen. Daarmee 
vervulde naar verluidt een van de twee regeringspartijen, de Movimento Cinque 
Stelle of Vijfsterrenbeweging, gesticht door komiek en politicus Beppe Grillo, 
een van haar belangrijkste verkiezingsbeloften. Deze belofte werd vooral in 
Zuid-Italië gesmaakt en leidde er zelfs toe dat de dag na de verkiezingen 
zich volgens de media al mensen bij de gemeenten aandienden met de vraag 
hun burgerinkomen te krijgen! In het buitenland werd met belangstelling 
uitgekeken naar wat het Rdc zou worden; sommigen zagen er alvast een vorm 
van basisinkomen in.

In deze bijdrage wil ik nagaan wat het Rdc nu werkelijk inhoudt en in welke 
mate dit burgerinkomen echt innoveert. Staan we hier voor een basisinkomen?

Het Rdc is door de regering ingevoerd bij wetsdecreet (decreto-legge) en dit op 
grond van de buitengewone noodzaak en hoogdringendheid om in te grijpen.1 
Het wetsdecreet diende binnen de 60 dagen na publicatie ervan (die gebeurde 
op 28 januari) omgezet te worden in wet; daarbij kon het parlement nog 
wijzigingen aan de tekst aanbrengen. Mijn bespreking is gebaseerd op het Rdc 

(1) Op grond van artikelen 77 en 87 van de Italiaanse grondwet.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   595 20/09/19   12:23



596

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2018

zoals het door de regering in het wetsdecreet is neergelegd2 en daarna door het 
Parlement met slechts zeer beperkte wijzigingen in wet werd omgezet3.

Het Rdc is een nieuwe uitkering, die een bestaande uitkering het ‘reddito di 
inclusione attiva’ (Rei), het actieve-inclusie-inkomen, vervangt. Voor gezinnen 
met uitsluitend een of meer leden ouder dan 66 wordt het Rdc een ‘pensione di 
cittadinanza’ (pdc), die, tenzij anders bepaald, de regels volgt die gelden voor 
het Rdc.4

2. WIE HEEFT RECHT OP HET RDC?5

Een eerste merkwaardigheid is wellicht dat het Rdc een recht is van het gezin 
(nucleo familiare).

Een gezin bestaat uit de echtgenoten, ook als deze zelf elk een andere 
woonplaats hebben; in dat geval wordt een van beide woonplaatsen 
aangewezen als gezinswoning. Verder gelden als gezin ook alleenwonenden 
en samenwonenden in eenzelfde woning. Ook de minderjarige kinderen (dit 
is jonger dan 18) die onder hetzelfde dak wonen gelden als gezinslid. Ook 
bij scheiding en echtscheiding blijven de echtgenoten tot het gezin behoren 
zolang ze in eenzelfde woning huizen. Ook de meerderjarige zoon of dochter 
die niet samenwoont met de ouders, blijft gezinslid tot de leeftijd van 25 jaar, 
op voorwaarde dat hij of zij ten laste blijft voor de belastingen, niet huwt en 
zelf geen kind heeft.

Om als gezinslid in aanmerking te komen gelden er cumulatief voorwaarden 
van nationaliteit en verblijf. Het gezinslid moet Italiaans staatsburger zijn of 
burger van een lidstaat van de Europese Unie (EU); ook hun familieleden die 
titularis zijn van een verblijfsrecht of van een permanent verblijfsrecht in Italië, 
of derdelandsonderdanen met een EU-verblijfsrecht van lange duur, komen in 

(2) Decreto-legge of wetsdecreet van 28 januari 2019, nr. 4, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, 28 januari 2019, nr. 23, pp. 1 e.v. (hierna afgekort als DL). Ter wille van de leesbaarheid 
zijn een aantal details van de regeling in de tekst weggelaten.
(3) De omzetting van het wetsdecreet in wet gebeurde bij wet van 28 maart 2019, nr.26, houdende 
dringende bepalingen inzake het Rdc en de pensioenen, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
9 april 2019, nr. 84, pp. 1 e.v. We verwijzen naar de wet hierna als Omzettingswet DL.
(4) Art. 1 Omzettingswet DL.
(5) Art. 2 en 3 Omzettingswet DL.
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aanmerking. Verder wordt vereist dat de aanvrager minstens 10 jaar, waarvan 
de laatste twee voor de aanvraag ononderbroken, in Italië verbleven heeft.

Voor het gezin gelden verder belangrijke inkomens- en vermogensgrenzen. 
Voor de toekenning van allerhande sociale en fiscale voordelen gold reeds een 
‘indicator van de equivalente economische situatie’, ISEE genaamd. De ISEE 
wordt bepaald door de verhouding van de ‘indicator van economische situatie’ 
(ISE) en een parameter volgens een schaal naar gezinssamenstelling6. De ISE 
zelf is de absolute waarde van de som van de inkomens van de gezinsleden 
plus 20% van het roerend en onroerend vermogen van het gezin. Een eerste 
voorwaarde om recht te hebben op het Rdc is dan ook dat de ISEE van het 
gezin minder dan 9.360 EUR bedraagt.

Nu zou men kunnen denken dat daarmee alle elementen om de behoeftigheid 
vast te stellen, reeds in rekening worden gebracht. Dit is echter geenszins het 
geval, want naast de ISEE-voorwaarde gelden om recht te hebben op het Rdc 
nog voorwaarden inzake roerend en onroerend vermogen, evenals inzake het 
gezinsinkomen.

Afgezien van de eigen woonst, mag het onroerend vermogen niet meer dan 
30.000 EUR bedragen. Het roerend vermogen mag niet meer bedragen dan 
6.000 EUR voor een eenpersoonsgezin, vermeerderd met een bedrag per 
bijkomend gezinslid (tot 10.000 EUR in totaal voor alle gezinsleden), met 
1.000 EUR vanaf het derde kind en met 5.000 EUR per gezinslid met een 
beperking.

Het gezinsinkomen mag eveneens een bepaald jaarlijks bedrag niet 
overschrijden, te weten:
�	6.000 EUR voor het eerste lid van het gezin, vermeerderd met 40% per 

bijkomende meerderjarige en 20% per minderjarige; in totaal mag het 
bedrag van 210% van 6.000 EUR nooit overschreden worden;

(6) Deze parameter is voor gezinnen met 1 persoon gelijk aan 1; voor gezinnen met 2 gelijk aan 
1,57; voor gezinnen met 3 gelijk aan 2,04; voor gezinnen met 4 gelijk aan 2,46 en voor gezinnen 
met 5 of meer gelijk aan 2,85; voor grotere gezinnen wordt de parameter verhoogd met 0,35 per 
bijkomend gezinslid. De parameter wordt verhoogd met 0,20 in geval van eenoudergezin, met 
0,50 per gezinslid met een beperking en met 0,20 als het gezin minderjarigen telt en beide ouders 
werken.
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�	7.560 EUR in plaats van 6.000 EUR als het gaat om een burgerpensioen, 
Pdc;

�	9.360 EUR in plaats van 6.000 EUR als het gezin in een huurwoning 
woont.

Ik kan niet nalaten vast te stellen dat deze gecompliceerde berekeningswijze 
niet zal bijdragen tot de effectieve opname van deze uitkering die nog steeds 
aangevraagd dient te worden. Het gevaar van non-take-up is dan ook reëel. 
De allereerste cijfers over het aantal Rdc-aanvragers die her en der in de pers 
verschenen, lijken ook in de richting van een aanzienlijke non-take-up te 
wijzen. Verder kunnen wel wat vragen rijzen rond de controleerbaarheid van de 
gestelde inkomens- en vermogensgrenzen. Dit laatste werd bij de behandeling 
van de omzettingswet in het Parlement in het bijzonder opgemerkt wat 
betreft personen met eigendom of inkomsten in het buitenland; het leidde 
tot de aanvaarding van een amendement7 waarbij personen van buiten de EU 
(‘derdelandsonderdanen’) die niet het statuut van politiek vluchteling hebben, 
door de staat van hun nationaliteit de gegevens inzake gezinssamenstelling, 
vermogen en inkomen moeten laten attesteren en deze attesten door de 
Italiaanse consulaten moeten laten legaliseren; deze verplichting geldt niet 
voor onderdanen van staten waarvan objectief geen dergelijke attestering 
verwacht kan worden, zulks overeenkomstig een lijst van landen opgemaakt 
door de bevoegde Italiaanse minister van arbeid.

Verder worden van het Rdc uitgesloten, gezinnen die in het bezit zijn van:
�	een auto die voor de eerste keer ingeschreven werd in de 6 maanden 

voorafgaand aan de aanvraag van Rdc;
�	een auto met een cilinderinhoud van meer dan 1.600cc die voor de eerste 

keer ingeschreven werd in de 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag van Rdc;
�	een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 250cc die voor de 

eerste keer ingeschreven werd in de 2 jaar voorafgaand aan de aanvraag 
van Rdc;

�	een schip of sportvaartuig.

Met deze voorwaarden is gepoogd om de echte inkomens- en vermogenssituatie 
van de gezinsleden beter in kaart te brengen, te weten door uitwendige tekenen 
van welvaart in rekening te brengen. Merkwaardig is wel dat geen uitzondering 

(7) Art. 2, 1bis en 1ter Omzettingswet DL.
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gemaakt wordt voor voertuigen die gebruikt worden om een inkomen te 
verwerven.

Tot slot werden volgens het wetsdecreet ook gezinnen uitgesloten waarvan een 
lid de voorbije 12 maanden werkloos werd ten gevolge van vrijwillig ontslag, 
tenzij op grond van dringende reden ten laste van de werkgever. Deze bepaling 
werd in het Parlement versoepeld, door niet het hele gezin, maar alleen het 
betrokken gezinslid uit te sluiten bij de vaststelling van het Rdc.8

3. VERPLICHTINGEN VOOR ONTVANGERS VAN RDC9

Wil een gezin een Rdc ontvangen, dan moeten de leden van het gezin die 
meerderjarig zijn, die geen werk hebben en ook geen reguliere studie of vorming 
volgen, aan een aantal verplichtingen voldoen. Deze verplichtingen gelden 
niet voor wie gepensioneerd is en minstens 65 jaar oud of arbeidsongeschikt 
is. Kunnen vrijgesteld worden van de verplichtingen: de gezinsleden die zorg 
dragen voor kinderen tot 3 jaar oud of voor zwaar gehandicapte of niet-
zelfredzame andere gezinsleden.

Welke zijn nu deze verplichtingen? Het gezinslid moet:

�	een verklaring van onmiddellijke beschikbaarheid voor werk afleggen;
�	een ‘Overeenkomst voor werk’ (Patto per il lavoro) of een ‘Overeenkomst 

voor sociale inclusie’ (Patto per l’inclusione sociale’) onderschrijven;
�	deelnemen aan initiatieven tot vorming of bijscholing, evenals deelnemen 

aan activeringsinitiatieven;
�	deelnemen aan projecten van openbaar nut, zo de gemeente deze heeft 

ingesteld;
�	ingaan op het aanbod van passend werk. Een eerste keer moet de 

Rdc-gerechtigde minstens een van drie passende-arbeidaanbiedingen 
aanvaarden; bij hernieuwing van het Rdc moet al het eerste passende-
arbeidsaanbod aanvaard worden.

Het is interessant dat ook de criteria voor het passende karakter van de 
aangeboden arbeid gedefinieerd worden. Deze hebben betrekking op de 

(8) Art. 2, 3 Omzettingswet DL.
(9) Art. 4 Omzettingswet DL.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   599 20/09/19   12:23



600

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2018

ervaring en competenties van de Rdc-ontvanger, de afstand tussen woonst en 
arbeidsplaats, evenals de tijd vereist voor de verplaatsing met het openbaar 
vervoer en de duur van de werkloosheid.

Vooral de criteria met betrekking tot de verplaatsing tussen woonst en werk 
zijn nogal stevig. De eerste twaalf maanden dat het Rdc genoten wordt, moet 
een eerste aanbod aanvaard worden als het zich  binnen de 100 km van de 
woonst bevindt of hoe dan ook met openbaar vervoer bereikbaar is binnen 100 
minuten; zo het gaat om een tweede aanbod, wordt dit opgetrokken tot 250 km 
van de woonst; en bij een derde aanbod geldt het hele Italiaanse grondgebied 
als passend. Wanneer al twaalf maanden het Rdc genoten werd, geldt voor een 
eerste en tweede aanbod, arbeid binnen de 250 km als passend. In geval van 
hernieuwing van het Rdc (na 18 maanden), geldt een eerste werkaanbod over 
gans Italië als passend. Deze criteria worden wel verzacht als een lid van het 
gezin een beperking heeft: dan geldt dat in ieder geval het aangeboden werk 
niet verder dan 100 km10 gelegen mag zijn. Bij amendement in het Parlement 
werd ook in een andere uitzondering voorzien: voor eenoudergezinnen met 
minderjarige kinderen geldt gedurende de eerste 24 maanden een straal van 
250 km als absoluut maximum.

4. HOEVEEL BEDRAAGT HET RDC?11

In feite bestaat het Rdc uit twee delen:

�	een aanvulling op het gezinskomen tot de grensinkomens om recht te 
hebben op het Rdc (6.000 EUR of 7.560 EUR per jaar, vermenigvuldigd 
met de parameter besproken in voetnoot 6);

�	een huursubsidie gelijk aan de huurprijs van de woning met een jaarlijks 
maximum van 3.360 EUR voor het Rdc en 1.800 EUR voor het Pdc;

�	de som van beide voorgaanden mag niet meer zijn dan 3.360 EUR, ook 
hier vermenigvuldigd zoals aangegeven.

Merken we op dat de Rdc-ontvanger die werk vindt of een zelfstandige 
activiteit opstart, zijn arbeidsinkomen niet onmiddellijk volledig in rekening 
gebracht ziet:

(10) In het oorspronkelijke DL was dit 250 km; dit werd in het Parlement gereduceerd tot 100 km.
(11) Art. 3 Omzettingswet DL.
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�	voor wie als werknemer aan de slag gaat, wordt voor de inkomenstoets in 
principe slechts met 80% van het arbeidsinkomen rekening gehouden;

�	voor wie als zelfstandige begint te werken, wordt er met het zelfstandige 
inkomen (het verschil tussen inkomsten en uitgaven) de eerste twee 
maanden geen rekening gehouden.

5. HOE WORDT HET RDC UITGEKEERD?12

Het Rdc wordt niet automatisch toegekend, maar moet aangevraagd worden. 
Daarbij heeft de Italiaanse wetgever wel een zekere nabijheid nagestreefd: de 
aanvraag kan elektronisch geschieden bij de fiscalebijstandscentra en in de 
postkantoren.

De nationale socialezekerheidsinstelling INPS gaat na of aan de voorwaarden 
voldaan is en reikt via de Post de Rdc-betaalkaart uit.

Het Rdc wordt uitgekeerd vanaf de maand volgend op de aanvraag ervan. 
De toekenning geschiedt zolang aan de voorwaarden voldaan is en voor een 
maximum van 18 maanden. Daarna kan de uitkering opnieuw toegekend 
worden, zij het dat in ieder geval één maand geen Rdc betaald wordt; dergelijke 
schorsing geldt niet voor het burgerpensioen Pdc.

Het Rdc is zoals we gezien hebben een recht van het gezin. De vraag rijst dan 
ook: aan wie wordt het Rdc dan uitbetaald? Eigenlijk aan niemand en aan 
alle leden van de gezinskern. Immers, er vindt geen storting van de uitkering 
als dusdanig plaats, maar het bedrag wordt elektronisch bijgeschreven op de 
betaalkaart van het gezin, waarvan elk lid een exemplaar ontvangt.

6. BESTEDINGSBEPERKINGEN13

Eens de gezinsleden in het bezit zijn van hun Rdc-betaalkaart, kunnen 
ze daar niet om het even wat mee betalen. In principe is het gebruik ervan 
beperkt tot de aanschaf van basisgoederen en -diensten. Geld kan er maar mee 
afgehaald worden ten bedrage van 100 EUR (te verhogen in functie van het 
aantal leden van het gezin). Ook kan met de Rdc-betaalkaart de huur van het 

(12) Art. 5 Omzettingswet DL.
(13) Art. 5, 6° Omzettingswet DL.
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woonhuis betaald worden. Verboden is het de Rdc-betaalkaart te gebruiken 
voor gokspelen. Wie een Rdc-betaalkaart bezit, komt ook in aanmerking voor 
gunsttarieven voor elektriciteit en aardgas.

Is het maandgeld van het Rdc niet opgebruikt aan het eind van de maand 
volgende op deze van de toekenning, dan word het Rdc van de volgende 
maand verminderd met het niet-opgebruikte bedrag en dit tot 20% van het 
Rdc van die maand.

7. SANCTIES14

Het wetsdecreet voorziet in het verval van het recht op Rdc als niet aan de 
hiervoor opgesomde plichten van de ontvanger van het Rdc voldaan is.

Daarenboven worden valse verklaringen of documenten om het Rdc te krijgen 
bestraft met een gevangenisstraf van twee tot zes jaar; de straf bedraagt een 
tot drie jaar bij het niet verstrekken van informatie waartoe men als Rdc-
ontvanger gehouden is.

8. FLANKERENDE MAATREGELEN15

De invoering van het Rdc gaat gepaard met flankerende maatregelen ten gunste 
van een werkgever die een Rdc-ontvanger aanwerft en de vormingsinstelling 
die de Rdc-ontvanger succesvol een vormingstraject aangeboden heeft. Zo 
krijgt de werkgever die de Rdc-ontvanger een voltijds contract van onbepaalde 
duur aanbiedt, een vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen ten bedrage van 
het Rdc met een limiet van 780 EUR per maand en dit gedurende achttien 
maanden, verminderd met het aantal maanden dat al Rdc ontvangen werd. 
Wel wordt vereist dat de tewerkstelling van de Rdc-ontvanger het totale aantal 
werknemers doet toenemen.16

Vermeldenswaardig is ook dat een eenmalige uitkering ten bedrage van zes 
maanden Rdc (aan maximaal 780 EUR per maand) in het vooruitzicht gesteld 
wordt voor Rdc-ontvangers die gedurende het eerste jaar dat ze Rdc ontvangen 
een zelfstandige activiteit opstarten.

(14) Art. 7 Omzettingswet DL.
(15) Art. 8 Omzettingswet DL.
(16) Art. 31 Decreto legislativo 150/2015.
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9. IS DIT EEN BASISINKOMEN?

Het Rdc vervangt het ‘reddito di inclusione ‘(Rei), dat sinds 1 januari 2018 
kon genoten worden, en al na 15 maanden opgeheven werd. Een vergelijking 
tussen het Rdc en de vroegere Rei zou ons hier wellicht te ver leiden. Laten 
we hier volstaan met op te merken dat het snel wisselen van strategieën 
inzake armoedebestrijding wellicht niet het meest efficiënt is; anderzijds dient 
toegegeven dat de nieuwe Italiaanse regering een breuk met het vroegere 
politiek verleden wilde maken en daarbij van het Rdc een vlaggenschip heeft 
gemaakt.

Maar beantwoordt het Rdc nu aan wat gemeenzaam begrepen wordt als een 
basisinkomen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst 
enige stabiliteit verkrijgen wat dit begrip aangaat. Er is recent veel over het 
basisinkomen geschreven17, maar wat daarbij opvalt, is dat nagenoeg elke 
auteur zo zijn eigen definitie hanteert. Dat geldt overigens ook voor het gebruik 
van een aantal verwante noties, als daar zijn: burgerinkomen, burgerloon, 
participatie-inkomen, enz.

Doorgaans wordt onder basisinkomen een gelduitkering verstaan, die volgende 
kenmerken heeft:

�	het gaat om een periodieke (bv. maandelijkse) uitkering;
�	zonder onderzoek van de middelen (inkomen; vermogen) van de ontvanger 

en zonder na te gaan of inspanningen gedaan worden om deze middelen 
door werk te verwerven. Soms zal deze voorwaarde geëxpliciteerd worden 
door het adjectief ‘onvoorwaardelijk’ toe te voegen, wat meteen suggereert 
dat er ook iets als een voorwaardelijk basisinkomen kan zijn;

�	toegekend aan alle leden van de (staatse) samenleving. Soms wordt er 
om dit uit te drukken het adjectief ‘universeel’ aan toegevoegd, wat ook 

(17) Louter ter illustratie kunnen we zo al naar de volgende publicaties van de laatste twee jaren 
verwijzen: Dowes, A. en Lansley, S. (ed.), It’s Basic Income. The Global Debate, Bristol, Policy Press, 
256 p., 2018, met bijdragen van talrijke auteurs; Widerquist, K., A critical Analysis of Basic Income 
Experiments for Researchers, Policymakers and Citizens, Cham, Palgrave Pivot, 167 p., 2018; Pereira, 
R., Financing Basic Income, Cham, Springer International, 116 p., 2017; De Vos, M. en Ghiotto, 
S., Basisinkomen, tussen droom en werkelijkheid, Gent, Skribis, 104 p., 2017; Standing, G., Basic 
Income And How We Can Make It Happen, Londen, Penguin Books, 400 p., 2017; O’Brien, P., 
Universal Basic Income, Pennies from Heaven, The History Press, 256 p., 2017; Vandenbroucke, F., 
Basic Income in the European Union: a conundrum rather than a solution, Access Europe Research 
Paper, 37 p., 2017/2 en Jameson, R., The Case for a Basic Income, IMOS, 72 p., 2016.
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weer de indruk wekt dat er blijkbaar een niet-universeel en dus selectief 
basisinkomen mogelijk is.

In zijn sterkste verschijningsvorm is het basisinkomen of burgerinkomen dan 
een geldprestatie die de staat aan alle inwoners laat toekomen, ongeacht hun 
inkomen en vermogen, en ongeacht of ze zich inspannen om een inkomen door 
arbeid te verwerven, gewoon als een soort loon voor het mens of burger zijn, 
zonder voorwaarden. Zowel in extreemlinkse of groene als in rechts-liberale 
fundamentalistische hoek wordt gedweept met de idee van het basisinkomen. 
Op zich is dit reeds verdacht te noemen. Wat is de verklaring? Wellicht zit een 
groot stuk van die verklaring al in de hoogte van het basisinkomen: genoeg om 
een vrij bestaan mee uit te bouwen bevrijd van de verplichting te werken voor 
de kost, voor de enen, een minimumbedrag waarvan je niet echt kunt leven, 
maar dat wel in de plaats komt van alle bestaande socialezekerheidsuitkeringen 
voor de anderen.

Laten we terugkeren naar onze uitgangsvraag; is het Rdc, het pas ingevoerde 
Italiaanse burgerinkomen een basisinkomen? Wie het voorgaande zelfs nog 
maar oppervlakkig las, zal weinig moeite hebben om te concluderen dat 
het Rdc in geen geval een basisinkomen is. Het is noch onvoorwaardelijk, 
noch universeel. Natuurlijk staat het eenieder en dus ook de Italiaanse 
regering vrij om een nieuwe prestatie de naam te geven die ze willen, maar 
een burgerinkomen of basisinkomen in de gebruikelijke zin, is het Italiaans 
burgerinkomen niet. Het Rdc heeft daarentegen veel meer gemeen met 
algemene bijstandsregelingen zoals we die in tal van Europese landen 
kennen: een uitkering alleen voor wie in armoede verkeert, toegekend aan 
wie geen inkomen of vermogen heeft die hem/haar toelaat een menswaardig 
bestaan te leiden en dus afhankelijk is van het voldoen aan een inkomens- 
en vermogenstest. Net zoals de bijstandsregelingen wordt daarenboven van 
de gerechtigde verwacht dat hij/zij bereid zou zijn door inspanningen een 
inkomen uit arbeid te verwerven; soms zal ook, net als voor het Rdc, aanvaard 
worden dat van de werkbereidheidvereiste afgezien wordt op sociale gronden 
(zorg voor gezinslid, leeftijd en dergelijke meer). Zo ook zal soms van de 
uitkeringsgerechtigde verlangd worden dat hij deelneemt aan nuttige taken 
van openbaar nut in ruil voor de uitkering (‘work for welfare’ ofte ‘workfare’).

Het Rdc kan dus noch als innoverend, noch als een basisinkomen gekwalificeerd 
worden. Ook het in vergelijkend perspectief interessante gebruik van een 
kredietkaart om de uitkering te realiseren, is voor Italië niet nieuw, want reeds 
vroeger voor een andere bijstandsuitkering uitgeprobeerd. Toch lijkt dit ons 
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een aspect van het Rdc dat zeker het opvolgen waard is. Voor het overige lijkt 
het Rdc de zoveelste poging om structureel wat aan het armoedeprobleem in 
Italië te doen. Of dit beter zal lukken dan vorige pogingen, zoals het Rei, is de 
vraag. Gevoelige punten lijken me in ieder geval te zijn:

�	de complexiteit van de voorwaarden die gesteld worden, zodat de burgers 
die er recht op kunnen hebben, dat niet zo makkelijk kunnen weten;

�	dezelfde complexiteit die door het INPS en de andere instanties niet altijd 
makkelijk controleerbaar zal zijn;

�	het gevaar dat in sommige streken weinig incentive zal bestaan om de 
realisatie van de voorwaarden effectief te controleren. Dit gevaar wordt 
nog verergerd door de niet-aflatende campagne van de Vijfsterrenbeweging 
voor een voorwaardenvrij burgerinkomen;

�	het probleem dat de strenge voorwaarden, bv. inzake aanvaarden van 
passende arbeid op grotere afstand van huis, als ze zonder meer toegepast 
worden, tot onredelijke sancties kan leiden: men kan als het ware met één 
aanbieding van onaantrekkelijk passend werk in een fabriek in Bolzano, de 
helft van de potentiële Rdc-ontvangers in Sicilië uitschakelen;

�	anderzijds lijkt de hele uitkeringskant en de financiering ervan te kunnen 
functioneren (in het geld is voorzien18), maar zal dat ook het geval zijn 
voor de omkadering van de gestelde voorwaarden? Zo moet de IT-
ondersteuning nog voltooid worden, staan de mogelijkheden geboden 
door de Overeenkomsten voor Werk of Sociale Inclusie nog niet vast, enz.

Verder blijft ook de vraag: hoe dient deze uitkering Europeesrechtelijk 
gekwalificeerd te worden? De kans is groot dat dit als een bijstandsuitkering 
als zovele zal gelden; maar wat met het burgerpensioen? Zal dit voor de 
toepassing van de coördinatieverordening 883/2004 misschien niet eerder 
als een niet-contributieve pensioenregeling gelden? Kunnen de voorwaarden 
inzake voorafgaande jaren van verblijf in Italië Europeesrechtelijk gehandhaafd 
worden?

Vele open vragen. Toch is het te hopen dat het Rdc de kans krijgt om 
tot ontwikkeling te komen en, wellicht mits bijsturing, de algemene 
bijstandsregeling te worden voor Italië. Een basisinkomen is het niet. Hopelijk 

(18) Art. 12 Omzettingswet DL.

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   605 20/09/19   12:23



606

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2018

kan het Rdc bijdragen tot het bestrijden van de armoede in Italië; wordt in 
ieder geval vervolgd.
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EUROPEES DIGEST – 
INTERNATIONAAL DIGEST

DOOR DENIS BOUGET EN BORIS FRONTEDDU
Onderzoekscentrum Sociaal Europa (OSE)

In de tweede helft van 2018 worden de politieke onderhandelingen over de 
Brexit versneld, terwijl op het continent de procedures wegens niet-naleving 
van de rechtsstaat in Polen en Hongarije worden voortgezet. Op internationaal 
niveau wordt het handelspartnerschapsverdrag tussen Japan en de Europese 
Unie (EU) ondertekend en worden onderhandelingen gestart over een 
nieuw “Cotonou-2”-verdrag met de landengroep Afrika, het Caribische 
gebied en de Stille Oceaan (ACS). Zoals verwacht krijgt Griekenland betere 
kredietvoorwaarden en kondigt de Europese Centrale Bank (ECB) het einde 
van het kwantitatieve versoepelingsbeleid aan voor het einde van het jaar.

Op sociaal gebied worden er in de tweede helft van 2018 geen nieuwe 
initiatieven genomen. De herzieningen van richtlijnen of verordeningen 
gaan door, soms met succes (blootstelling van werknemers aan gevaarlijke 
producten), maar ook met blokkeringen tijdens trialogen (tussen het Europees 
Parlement, de Raad en de Europese Commissie), die de soms diametraal 
tegenovergestelde standpunten tussen enerzijds de landen van Midden- en 
Oost-Europa en anderzijds de “oude” lidstaten op de voorgrond stellen. 
Hetzelfde geldt op het vlak van het milieu.

1. DE GROTE EUROPESE INSTELLINGEN EN HET ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID

Na Bulgarije bekleedt Oostenrijk in de tweede helft van 2018 het 
voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie. Onder het motto “Een 
Europa dat beschermt” geeft de Oostenrijkse regering de voorrang aan 
veiligheid en de strijd tegen illegale migratie, behoud van de welvaart en het 

390152_NL BTSZ 2018-4.indb   611 20/09/19   12:23



612

BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR SOCIALE ZEKERHEID - 4E TRIMESTER 2018

concurrentievermogen door middel van digitalisering evenals stabiliteit in het 
nabuurschap.1

1.1. REFERENDUMS, RECHTSSTAAT EN BREXIT

1.1.1. Van de nationale verkiezingen tot de referendums

In de tweede helft van 2018 worden er twee referenda over maatschappelijke 
waarden gehouden, in Roemenië en in Ierland. In Roemenië behaalt een 
grondwettelijk referendum (6 en 7 oktober 2018) over een strikt heteroseksuele 
definitie van het huwelijk een grote meerderheid (meer dan 90%) van de 
stemmen, maar met een opkomst van minder dan 30% (20,4%), dus te laag 
om te worden aangenomen. In Ierland leidt een grondwettelijk referendum 
(26 oktober 2018) tot de intrekking van het misdrijf van godslastering en de 
verwijdering ervan uit de grondwet (65% van de stemmen).

1.1.2. De rechtsstaat

Twee landen, Polen en Hongarije, worden vervolgd wegens niet-naleving van 
de rechtsstaat. 

Na een ingebrekestelling (2 juli 2018) heeft de Europese Commissie op 24 
september Polen voor het Europees Hof van Justitie (EHvJ) gedaagd. Op 19 
oktober gelast het EHvJ Polen de toepassing van de wet tot verlaging van de 
pensioengerechtigde leeftijd van rechters, die sinds 3 april 2018 van kracht 
was, onmiddellijk op te schorten en terug te keren naar de vorige situatie 
(arrest van het EHvJ, zaak C-619/18R).

Op 12 september 2018 keurt het Europees Parlement (EP) de toepassing van 
artikel 7 van het Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) 
tegen Hongarije goed, omdat het van mening is dat de nationale wetgeving ter 
beperking van de migratiestromen in strijd is met de asielregels.

Op 11 december 2018 werd de Poolse minister van Buitenlandse Zaken op 
de Top van ministers van Buitenlandse Zaken gehoord over de wijze waarop 
zijn regering al dan niet voldoet aan de verplichting om de wet tot hervorming 
van het Hooggerechtshof op te schorten. Voor Hongarije hebben de vragen 
betrekking op teksten met betrekking tot het asielrecht en op de oprichting 
en werking van buitenlandse universiteiten in het land. Op 3 december 2018 

(1) https://www.eu2018.at/fr/latest-news/news/07-01-Oesterreich-hat-mit-1.-Juli-2018-den-EU-
Ratsvorsitz--bernommen.html.
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verklaarde de Central European University, opgericht door George Soros, 
immers dat zij gedwongen was Hongarije te verlaten na een “willekeurige 
uitzetting” die de universiteit ertoe bracht een nieuwe campus in Wenen te 
openen.2

1.1.3. Brexit

Aan Engelse zijde hebben twee ministers van de Britse regering van Theresa 
May (David Davis, Brexit onderhandelingsminister, en Boris Johnson, minister 
van Buitenlandse Zaken) op 8-9 juli 2018 ontslag genomen, omdat zij het niet 
eens zijn met het plan om een vrijhandelszone met de EU te handhaven.

Op 10 oktober 2018 verduidelijkt Michel Barnier, de hoofdonderhandelaar 
van de Europese Unie over de Brexit, hoe de backstop zou kunnen werken. 
Aangezien het Verenigd Koninkrijk zowel de Europese interne markt als de 
douane-unie verlaat, is het noodzakelijk nieuwe douanecontroles in te voeren 
en btw op de producten uit het Verenigd Koninkrijk, zonder deze op de grens 
tussen de “twee Ierlanden” te organiseren. Deze controles zouden echter geen 
betrekking hebben op het vrije verkeer van personen en diensten.

Op 13 november 2018 ondertekenen het Verenigd Koninkrijk en de 27 
lidstaten van de EU een terugtrekkingsovereenkomst waarin de Brexit wordt 
vastgesteld op 29 maart 2019. In reactie hierop nemen vijf Britse ministers die 
tegen de overeenkomst zijn, ontslag uit de regering. Op 25 november betuigen 
de staatshoofden en regeringsleiders van de EU-27 hun instemming met de 
tekst die uit de onderhandelingen voortkomt. In het Verenigd Koninkrijk 
daarentegen stelt Theresa May, gezien het risico op een mislukking in het 
Britse Parlement, de stemming uit tot januari 2019.

1.2. ECONOMISCH EN MONETAIR BELEID VAN DE EUROPESE UNIE

Tegen de stroom van de protectionistische beslissingen van de Verenigde 
Staten in sluit de EU op 17 juli 2018 in Tokio een nieuwe handels- en 
partnerschapsovereenkomst met Japan. Deze overeenkomst neemt een 
zeer grote meerderheid van de douanerechten evenals een groot aantal 
reglementaire barrières tussen de twee landen weg. De strategische 

(2) https://www.ceu.edu/article/2019-03-22/central-european-university-announces-new-vienna-
campus.
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partnerschapsovereenkomst tussen de EU en Japan (SPA) is met name gericht 
op de strijd tegen de klimaatverandering en cybercriminaliteit.3

Eind augustus 2018 beginnen de EU en de landen van Afrika, het Caribische 
gebied en de Stille Oceaan (ACS) onderhandelingen over de vernieuwing van 
een partnerschap dat in 2020 de in 2000 in Benin ondertekende en in 2020 
aflopende akkoorden van Cotonou zal vervangen. De besprekingen, die op 29 
september 2018 worden gestart, leiden op 14 december tot een eerste akkoord 
tussen de onderhandelaars over de structuur van het toekomstige partnerschap 
en de strategische prioriteiten.4

1.2.1. Verlichting van het toezicht op Griekenland en aankondiging van de beëindiging van 

de kwantitatieve versoepeling

20 augustus 2018 is de officiële datum van het “einde van de Griekse crisis”, dat 
wil zeggen het einde van de hulpprogramma’s van het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF), de EU en de ECB aan Griekenland5 en het einde van het 
toezicht op zijn internationale schuldeisers. In plaats van de reddingsplannen 
komt echter een verscherpt begrotingstoezicht tot 2022.6

Tegelijkertijd, na verkiezingsbeloften van de regeringspartijen en de vrees van de 
EU dat de begrotingstekorten van het land te sterk zullen toenemen, vermijdt 
de Italiaanse regering, na twee verwerpingen van haar begroting voor 2019 door 
de Europese Commissie, de activering van de buitensporigtekortprocedure 
tijdens een nieuwe onderhandeling op 19 december 2018.

Op de top van de eurozone op 9 juli 2018 kondigt de voorzitter van de Europese 
Centrale Bank (ECB) het besluit aan om het Europees Stabiliteitsmechanisme 
(ESM) een vangnetfunctie (backstop) te geven voor het Europese Resolutiefonds 
(Single European Resolution Funds, SRF). Dit laatste is een gemeenschappelijk 
reservesysteem voor de Europese banken die lid zijn van de Bankenunie. Zij 

(3) https://www.consilium.europa.eu/nl/press/press-releases/2018/07/17/eu-japan-summit-joint-
statement/.
(4) https://www.euractiv.fr/; https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/european-union-
and-african-caribbean-and-pacific-group-states-commence-negotiations_en; http://www.acp.int/
fr/content/negociations-acp-eu-ensemble-sur-le-chemin-de-la-prosperite.
(5) In feite aan de banken, voornamelijk Franse en Duitse, die schuldeisers zijn van Griekenland.
(6) Verklaring van de Eurogroep over Griekenland van 22 juni 2018: http://dsms.consilium.
europa.eu/952/Actions/Newsletter.aspx?messageid=22930&customerid=22442&password=e
nc_3938424544343045_enc.
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neemt deel aan het depositobeschermingssysteem in geval van faillissement en 
draagt bij tot de Europese financiële stabiliteit. Dit besluit maakt deel uit van 
een breder project om de architectuur van het ESM te herzien (vergadering 
van de Eurogroep7 in Luxemburg op 1 oktober).

Op de top van de eurozone (14 december 2018) aanvaarden de staatshoofden 
en regeringsleiders van de EU-27 de eerdere overeenkomsten en verzoeken zij 
de ministers van Financiën van de lidstaten een voorstel uit te werken voor de 
begrotingscapaciteit voor de eurozone, dat echter beperkt blijft tot instrumenten 
ter ondersteuning van de convergentie en het concurrentievermogen. Dit 
besluit is mogelijk zeer belangrijk in het licht van de debatten rond het idee 
van de invoering van een “Europees stelsel van werkloosheidsverzekering”.8

2. VERDERE HERNIEUWING VAN HET EUROPEES SOCIAAL BELEID

In de tweede helft van 2018 worden de onderhandelingen voortgezet in het 
lange besluitvormingsproces over de verschillende sociale beleidsdossiers die 
hieronder worden beschreven. Het nieuwe Oostenrijkse EU-voorzitterschap 
heeft vanaf het begin relatief beperkte ambities op sociaal vlak in de tweede 
helft van 2018. 
Hoewel de herziening van de richtlijn betreffende de blootstelling van 
werknemers aan kankerverwekkende en mutagene agentia een succes is, 
worden andere (vooral de verordening betreffende de coördinatie van de 
socialezekerheidsstelsels) door de Raad geblokkeerd (eenparigheid van 
stemmen vereist voor besluiten). Over de andere initiatieven wordt nog 
onderhandeld.

(7) De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de lidstaten van de eurozone 
de kwesties onderzoeken die verband houden met hun gedeelde verantwoordelijkheden met 
betrekking tot de euro (Consilium).
(8) Sabato, S., Corti, F., Vanhercke, B. en Spasova, S., Integrating the European Pillar of Social 
Rights into the roadmap for deepening Europe’s Economic and Monetary Union, Brussel, European 
Economic and Social Committee, 2019, https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-
other-work/publications/integrating-european-pillar-social-rights-roadmap-deepening-europes-
economic-and-monetary-union-study.
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2.1. GELEIDELIJKE TENUITVOERLEGGING VAN DE EUROPESE PIJLER VAN SOCIALE RECHTEN 

EN INTEGRATIE IN HET EUROPEES SEMESTER

Op de Sociale Driepartijentop op 16 oktober 2018 kondigen de sociale partners 
(EVV9, BusinessEurope, CEEP10, UEAPME11) de voorbereiding aan van een 
gezamenlijk werkprogramma voor de tenuitvoerlegging van de Europese pijler 
van sociale rechten. De belangrijkste gebieden zijn digitalisering, opleiding 
van werknemers en beroepsrisico’s (waaronder psychologische risico’s).

Soms wordt de degelijkheid van de pijler zwaar op de proef gesteld. Zo heeft het 
Oostenrijkse voorzitterschap op 11 oktober een vergadering van de ministers 
van de formatie van de Raad Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Volksgezondheid 
en Consumentenzaken (EPSCO) betreffende de tenuitvoerlegging van de 
Europese pijler van sociale rechten geannuleerd, met het argument dat er 
onvoldoende concrete elementen te bespreken waren en geen beslissingen te 
nemen waren. Dit besluit heeft geleid tot een stortvloed van protesten, van de 
werknemersgroep in het Europees Economisch en Sociaal Comité en van de 
vakbonden die op 8 oktober 2018 in Wenen bijeenkwamen, van het EVV, in 
het Europees Parlement en van Maria João Rodrigues (vicevoorzitter S&D, 
Portugal), rapporteur van de Europese pijler van sociale rechten.12

Zoals de meeste nationale instellingen wensen, vindt de integratie van het 
sociaal beleid in het Europees semester geleidelijk aan plaats. Op 3 september 
2018 vragen de leden van de Commissie regionale ontwikkeling (REGI) 
van het Europees Parlement om meer samenhang in de organisatie van de 
fondsen en de vaststelling van indicatoren met betrekking tot het ESF en de 
doelstellingen van de Europese pijler van sociale rechten in het kader van de 
monitoring van het Europees Semester.
Daarnaast dringt de mededeling van de Europese Commissie (EC) over de 
jaarlijkse groeianalyse (EAC) 201913 aan op de strijd tegen armoede en sociale 
uitsluiting, in het bijzonder die van kinderen, mensen met een handicap 

(9) Europees Verbond van Vakverenigingen.
(10) Europees centrum van werknemers en ondernemingen die openbare diensten verlenen.
(11) Europese Unie van het Ambacht en van het Midden- en Kleinbedrijf.
(12) In dezelfde geest is het Oostenrijkse voorzitterschap van mening dat het niet nodig is om 
vergaderingen te organiseren over het project voor de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit, 
aangezien dit niet in zijn werkprogramma voor de tweede helft van 2018 stond.
(13) Mededeling van de Commissie. Jaarlijkse groeianalyse 2019: Voor een sterker Europa bij 
mondiale onzekerheid, Brussel, 21.11.2018 COM(2018) 770.
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en immigranten. In de mededeling wordt gewezen op de noodzaak om de 
Europese pijler van sociale rechten in de praktijk te brengen. Op middellange 
termijn kunnen we echter alleen maar vaststellen dat er een kloof bestaat 
tussen de uitgesproken voornemens en de moeilijkheden om vooruitgang te 
boeken op het gebied van de Europese wetgeving (zie hieronder).

2.2. DE TOEKOMSTIGE INSTRUMENTEN IN HET EUROPEES SOCIAAL BELEID

Hoewel het voorstel om een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) op te richten 
positief is onthaald (zie Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid, pp. 420-
421, 3/2018), verloopt het besluitvormingsproces iets woeliger. De Commissie 
werkgelegenheid en sociale zaken van het EP (29 augustus 2018) ontvangt 
bijna duizend amendementen met betrekking tot haar oprichting en rol. 
Ze weerspiegelen verschillende soorten verdeeldheid: een klassieke oppositie 
tussen links en rechts, maar ook een oppositie tussen degenen die het Europese 
optreden steunen en degenen die de voorkeur geven aan een strikte toepassing 
van het subsidiariteits- en evenredigheidsbeginsel. Aan deze scheidslijnen 
moeten we het verzoek toevoegen (bijvoorbeeld van Eurochambres14) om 
een “agentschap” op te richten in plaats van een “Autoriteit” waarvan de 
bevoegdheden nationale besluiten zouden kunnen vervangen.

Ten slotte eisen Polen en Hongarije tijdens de vergadering van de permanente 
vertegenwoordigers van de lidstaten (COREPER) op 16 november 2018 
dat de Autoriteit geen bevoegdheid heeft ten aanzien van werknemers in de 
vervoerssector, waarmee zij hun weigering om de vervoerssector op te nemen 
in de detacheringsrichtlijn, verlengen.

Na het voorstel van de Europese Commissie voor de bepalingen van de 
toekomstige verordening betreffende het Europees Sociaal Fonds plus (FSE+)15 
voor de periode na 2020 worden de besprekingen binnen het Europees 
Economisch en Sociaal Comité (EESC) en de Commissie werkgelegenheid 
en sociale zaken van het EP voortgezet. Zij zijn toegespitst op drie belangrijke 
punten: het bedrag van de te gering geachte begroting, de prioriteiten voor de 
toewijzing van de middelen en de doelgroepen, alsmede de handhaving van 

(14) Europese vereniging van kamers van koophandel en nijverheid.
(15) Straatsburg, COM(2018) 375 def. 2018/0196 (COD) 29.5.2018: 
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/NL/COM-2018-375-F1-NL-MAIN-
PART-1.PDF].
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een territoriale en regionale aanpak. Op 28 augustus 2018 stelt de rapporteur 
in het EP, mevrouw Lope Fontagné (EVP, Spanje), verschillende wijzigingen 
voor in het oorspronkelijke ontwerp van de EC voor het ESF na 2020: een 
verhoging van het deel van de begroting dat bestemd is voor jongeren (15 tot 
19 jaar) van 10 tot 15% en de 25% van het Fonds die worden toegekend aan 
een lidstaat uitsluitend bestemmen voor de bestrijding van extreme armoede. 
Dit rapport wordt vrij positief ontvangen; het geniet consensus binnen de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het EP, temeer daar de 
parlementsleden op 3 december 2018 de band met het Cohesiefonds en dus 
met de territoriale en regionale belangen herstellen.

2.3. DE HERZIENING VAN VERSCHILLENDE WETGEVENDE TEKSTEN

Nadat binnen de Raad EPSCO van 21 juni 2018 overeenstemming is 
bereikt over drie wetgevende teksten, begint het semester onder de beste 
voortekenen. De onderhandelingen zullen echter soms moeizaam verlopen, 
met name met betrekking tot de verordening betreffende de coördinatie van 
de socialezekerheidsstelsels en de richtlijn betreffende het evenwicht tussen 
werk en privéleven.

2.3.1. Richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In het kader van de voorbereiding van de richtlijn betreffende transparante 
en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (voorheen de “schriftelijke verklaring”) 
zijn de leden van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het 
EP, die op 29 augustus 2018 zijn bijeengekomen, verdeeld over de algemene 
definitie van de term “werknemer”, aangezien deze in strijd kan zijn met de 
nationale definities. Op 21 juni had de Raad van de EU besloten dat deze aan 
de lidstaten zou worden overgelaten.

Op 18 oktober 2018 breidt de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken 
van het EP de bepalingen van de ontwerprichtlijn aanzienlijk uit (30 voor, 7 
tegen, 11 onthoudingen). Deze uitbreiding heeft betrekking op “nuluren”-
arbeidsovereenkomsten, platformwerknemers en zelfstandigen, en verbetert de 
bescherming van de werknemers in het algemeen.
Gezien het risico dat het toekomstige driehoeksoverleg mislukt, wordt het 
voorstel voor een algemene definitie van “werknemer” opgegeven en vervangen 
door de door het EHvJ vastgestelde definitie, die het mogelijk zou maken 
atypische werknemers op te nemen in, maar zelfstandigen (self-employed 
workers) zou uitsluiten van de toepassing ervan. Door de vertragingstactieken 
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van sommige parlementsleden wordt de startdatum van de interinstitutionele 
onderhandelingen echter uitgesteld tot eind november 2018.

2.3.2. Aanbeveling voor de veralgemening van de sociale bescherming voor iedereen

Op 6-7 december 2018 heeft de Raad EPSCO een afgezwakte versie van het 
voorstel van de Commissie aangenomen. In het licht van het hevige verzet 
van Hongarije en Nederland tegen elk bindend risico bij de toepassing van 
de aanbeveling, verduidelijkt de Raad dat de in de aanbeveling voorgestelde 
maatregelen zullen worden toegepast in overeenstemming met de nationale 
bevoegdheden.

2.3.3. Antidiscriminatierichtlijn

Antidiscriminatieverenigingen eisen op 3 juli 2018 dat de ontwerprichtlijn16 
betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid, 
die dateert van 2008, wordt besproken in de Raad van de EU17, ondanks het 
verzet van sommige landen. De ontwerpherziening lijkt dode letter te blijven 
gedurende het semester, wat de toepassing van eerdere richtlijnen niet in 
de weg staat. Zo is een uitspraak van het EHvJ van 11 september 2018 van 
oordeel dat het ontslag van een werknemer van katholieke overtuiging, die 
een bestuursfunctie uitoefent in een ziekenhuis dat wordt beheerd door een 
katholieke vereniging en als besloten vennootschap is opgericht, wegens een 
tweede burgerlijk huwelijk dat na een echtscheiding is gesloten, in strijd is met 
richtlijn 2000/78/EG van de Raad van 27 november 2000 betreffende gelijke 
behandeling in arbeid en beroep (zaak C-68/17).

2.3.4. Verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels18

In de tweede helft van 2018, ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de 
verordening betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, lanceert 

(16) Commissie van de Europese Gemeenschappen, COM (2008) 426, Voorstel voor een richtlijn 
van de Raad betreffende de toepassing van het beginsel van gelijke behandeling van personen 
ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid {SEC(2008) 2180} 
{SEC(2008) 2181}, Brussel, 02.07.2008.
(17) Zie het document van het Comité van Permanente Vertegenwoordigers (Coreper 1) van 1 
juni 2017: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9481-2017-INIT/fr/pdf.
(18) COM(2016) 815 def. 2016/0397 (COD), Voorstel voor een verordening van het Europees 
Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie 
van de socialezekerheidsstelsels en Verordening (EG) nr. 987/2009 tot vaststelling van de wijze van 
toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004, Straatsburg, 13.12.2016.
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de Europese Commissie een informatiecampagne, die zeer nuttig is gezien de 
moeilijkheden om de standpunten van zowel het Europees Parlement als de 
Raad naar voren te brengen. Op 20 november versterkt en verduidelijkt de 
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement de 
verordening. Zo wordt de definitie van mobiele werknemer verduidelijkt: een 
aansluiting van ten minste drie maanden in het gebruikelijke werkland alvorens 
te migreren naar werk in een ander land. Grensarbeiders kunnen het land van 
aansluiting bij de sociale zekerheid kiezen, hetzij het land waar zij wonen, 
hetzij het land waar zij werken. De export van werkloosheidsuitkeringen is 
verhoogd tot zes maanden. En vooral, de gezinsbijslag zal niet gebaseerd zijn 
op het land waar het kind woont. Ondanks sterke politieke verdeeldheid 
binnen de conservatieve en liberale partijen neemt de plenaire vergadering van 
het Parlement op 11 december 2018 de tekst van rapporteur Guillaume Balas 
(S&D) aan, zodat de interinstitutionele onderhandelingen kunnen beginnen.

2.3.5. Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven

Het compromis dat binnen de Raad EPSCO werd bereikt op 21 juni 
2018 inzake de herziening van de richtlijn werk-privéleven, wordt sterk 
bekritiseerd door de vakbonden, de feministische en de gezinsverenigingen. 
De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken van het Europees Parlement 
stelt op 11 juli gunstigere sociale uitkeringen voor. Het tweede semester 
wordt vervolgens gekenmerkt door een reeks driehoeksoverlegrondes. Het 
eerste driehoeksoverleg (op 12 september) tussen het EP, de Raad EPSCO 
en de Commissie over de ontwerprichtlijn belicht de aanzienlijke verschillen 
tussen de voorstellen: wat betreft de vergoeding van het ouderschapsverlof wil 
de Raad een flexibiliteit overlaten aan de lidstaten, terwijl het Parlement de 
vergoeding van het vaderschapsverlof wil vaststellen op 80% van het vorige 
brutoloon en op 78% voor ouderschaps- of zorgverlof.

Verder wil het Parlement het niet-overdraagbare verlof vaststellen op vier 
maanden, terwijl de Raad het tot twee maanden beperkt. De Raad wil ook 
de leeftijdsgrens voor de kinderen om recht te hebben op een vergoeding 
vaststellen op 10 jaar, terwijl de Raad meer flexibiliteit toestaat bij het bepalen 
van de leeftijdsgrens. De parlementsleden eisen ook dat familieleden die 
volwassenen of ouderen met een handicap helpen binnen de werkingssfeer 
van de richtlijn kunnen vallen. De volgende driehoeksoverlegplegingen 
kunnen niet slagen, gezien het standpunt van de Raad, die onbuigzaam 
blijft over de meeste onderdelen (ouderschapsverlof, vaderschapsverlof ) van 
het ontwerp of die restrictievere maatregelen voorstelt. Uiteindelijk is de 
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laatste interinstitutionele bijeenkomst op 14 december 2018, ondanks enige 
vooruitgang, op een mislukking uitgelopen.

2.3.6. Ontwerprichtlijn betreffende de toegankelijkheid van producten en diensten19

Deze richtlijn wordt met spanning afgewacht door de verenigingen die de 
rechten van personen met een handicap verdedigen. Ze heeft betrekking op 
de toegang tot dienstengebouwen, vervoersdiensten, de binneninrichting 
van woningen, de labels, maar ook de afwijkingen voor kleine bedrijven. 
Na verschillende driehoeksonderhandelingen, waarvan de laatste op 8 
november 2018 heeft plaatsgevonden, hebben de vertegenwoordigers van 
het EP (onder leiding van liberaal europarlementslid Morten Løkkegaard, 
Denemarken) en het Oostenrijkse voorzitterschap van de Raad een tussentijds 
interinstitutioneel akkoord bereikt over het ontwerp. De goedkeuring door het 
Europees Parlement wordt in april 2019 verwacht.20

2.3.7. Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de detachering van werknemers

Het in maart 2018 bereikte akkoord over de herziening van de 
detacheringsrichtlijn is een echt succes. Op 11 juli oordeelt het EHvJ dat de 
Belgische sociale wetgeving in strijd is met de EU-regels inzake gedetacheerde 
werknemers (zaak C-356/15).
Evenzo oordeelt het Hof op 6 september dat gedetacheerde werknemers 
die andere gedetacheerde werknemers vervangen, niet als een uitzondering 
op de regel kunnen worden beschouwd: elke werknemer heeft recht op het 
socialezekerheidsstelsel van het land waar hij werkt, en niet dat van zijn land 
van herkomst (zaak C-527/16).

Hongarije en Polen kondigen echter op 4 oktober 2018 hun voornemen aan 
om de wettigheid van de detacheringsrichtlijn te betwisten21 voor het EHvJ, 
op basis van de argumenten die tijdens de onderhandelingen werden gebruikt. 
Polen is van mening dat de richtlijn een instrument van protectionisme van 
bepaalde lidstaten is, dat in strijd is met de Europese verdragen. Hongarije 

(19) Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de onderlinge 
aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de 
toegankelijkheidseisen voor producten en diensten, COM/2015/0615 def. - 2015/0278 (COD).
(20) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6323_en.htm.
(21) Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot 
wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het 
oog op het verrichten van diensten.
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protesteert tegen het discriminerende karakter tegenover bepaalde landen dat 
in strijd is met het streven naar eerlijke concurrentie tussen de bedrijven van 
de lidstaten.

Het succes van de detacheringsrichtlijn wordt ook afgezwakt door de 
uitsluiting van de vervoerssector van het toepassingsgebied van de richtlijn, 
in afwachting van een beslissing over het “Mobiliteitspakket” dat de sociale 
rechten van vrachtwagenchauffeurs (detachering, rusttijden) omvat. Op 
4 juli 2018 verwerpt het EP in plenaire vergadering de rapporten over het 
“Mobiliteit I”-pakket. Een driehoeksoverleg lijkt derhalve niet relevant. Het 
dossier wordt doorverwezen naar de Commissie vervoer van het Parlement; 
op 23 oktober slagen de onderhandelaars in het EP (Commissie vervoer en 
werkgelegenheid) er opnieuw niet in om een compromis te bereiken.

Aan de kant van de Raad lijken de onderhandelingen ook stil te liggen. Ten 
slotte komen de ministers van Vervoer op 4 december 2018 na hevige discussies 
tot een akkoord over de economische en sociale aspecten van het “Mobiliteit I”-
pakket. Het neemt een standpunt aan over detachering dat gedeeltelijk in deze 
sector zou kunnen worden toegepast en dat afhankelijk zou zijn van de aard 
van de transactie. Met betrekking tot de rij- en rusttijden moet een chauffeur 
in het kader van een internationaal transport ten minste om de vier weken 
kunnen terugkeren naar de zetel van de onderneming die hem tewerkstelt, of 
naar zijn woonplaats. De Europese Federatie van Vervoerswerknemers (ETF) 
betreurt het dat de detacheringsrichtlijn in deze sector niet volledig ten uitvoer 
wordt gelegd.

Deze mislukkingen tonen aan dat er een diepe kloof bestaat tussen de West-
Europese landen, die over het algemeen voorstander zijn van een harmonisatie 
van de handels- en sociale regels, en de Midden- en Oost-Europese landen, die 
over het algemeen voorstander zijn van een liberalisering van de regels.

3. HET EUROPEES SOCIAAL EN MILIEUBELEID EN DE BESCHERMING VAN PERSONEN

Zoals reeds vermeld in de vorige Digest (Belgisch Tijdschrift voor Sociale 
Zekerheid, pp. 422-425, 3/2018), zijn het sociaal, gezondheids-, milieu- 
en ecologisch beleid steeds meer met elkaar verweven, vooral omdat de 
voortdurende achteruitgang van de natuur (land, lucht, water) ook de 
levensomstandigheden van de mensen beïnvloedt. In de tweede helft van 2018 
bevestigen verschillende mijlpalen de verbintenis van de EU om de uitstoot 
van broeikasgassen te verminderen. Tijdens de COP 24 (Conference of the 
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Parties) over de klimaatverandering in Katowice (Polen) op 2-5 december 
hebben de deelnemende landen (bijna 200) overeenstemming bereikt over 
een definitieve tekst om de regels voor de uitvoering van de akkoorden van 
Parijs (COP 21) vast te stellen teneinde de temperatuurstijging tot onder de 
drempel van 2°C te houden. De deelnemers verbinden zich echter niet tot een 
collectieve versterking van de inspanningen. In dit verband zijn de lidstaten 
van de EU vrij goede leerlingen, aangezien de Unie erin geslaagd is geleidelijk 
aan normen en voorschriften op te leggen die in overeenstemming zijn met de 
doelstellingen van de COP 21 in Parijs.

Een maand voor de COP 24 heeft de informele bijeenkomst van de Europese 
ministers van Vervoer en Milieu, op 30 oktober 2018 in Graz (Oostenrijk), 
tot een gezamenlijke verklaring geleid. De Verklaring van Graz moedigt alle 
actoren en overheden aan om te werken op basis van een “groen contract” om 
de uitstoot van broeikasgassen (BKG’s) in de transportsector te verminderen, 
met als doel een “nuluitstoot” tegen 2050. Een maand later presenteert de 
Europese Commissie in een mededeling “een strategische langetermijnvisie 
voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie 
tegen 2050 – Een schone planeet voor iedereen”. Er worden acht scenario’s 
voorgesteld die aansluiten bij de gewenste doelstelling van 80% reductie van 
de BKG’s tot nuluitstoot. Er wordt echter geen voorkeur uitgesproken voor 
een van de scenario’s.22

In de loop van het semester zijn de spanningen binnen de EU tussen enerzijds 
de voorstanders van economisch concurrentievermogen en anderzijds de 
milieuactivisten gematerialiseerd door het symbolische debat over glyfosaat. 
Desondanks wordt het jaar afgesloten met een veelbelovende balans.

3.1. DEBAT OVER MILIEU-INFORMATIE

De invraagstelling van de transparantie bij de beoordeling van gezondheidsrisico’s 
door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) en de vergunning 
van de EG voor het in de handel brengen van toxische producten hebben in 
het tweede semester van 2018 tot een gemengd debat geleid.. Zo oordeelt de 
advocaat-generaal van het EHvJ op 3 september 2018, naar aanleiding van 
een verzoek van de ngo voor milieubescherming ClientEarth, dat de resultaten 

(22) Europese Commissie, IP/18/6543, op 28/11/2018, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-
18-6543_fr.htm.
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van de effectbeoordelingen niet onderworpen zijn aan vertrouwelijkheid, 
in tegenstelling tot het standpunt van de Europese Commissie dat deze 
beoordelingen slechts bekend moeten worden bij de indiening van een 
wetgevend voorstel bij het Europees Parlement en niet eerder.

Aan de andere kant wil Europees parlementslid Renate Sommer van de 
Europese Volkspartij (EVP), rapporteur voor het voorstel tot hervorming van 
de Europese algemene verordening inzake levensmiddelen (Verordening (EG) 
nr. 178/2002), op dezelfde datum dat de EFSA niet alle informatie over de 
samenstelling van levensmiddelen verspreidt. Haar standpunt is gebaseerd op 
de wil om het zakengeheim en het concurrentievermogen van bedrijven te 
beschermen.

Ten slotte staat de Europese Commissie op 19 december 2018, op basis van 
een gunstig advies van de EFSA, twee variëteiten genetisch gemodificeerde 
Monsanto-maïs toe, met dien verstande dat deze vergunning betrekking heeft op 
“het in de handel brengen van levensmiddelen, levensmiddeleningrediënten en 
diervoeders” evenals “andere toepassingen dan levensmiddelen en diervoeders, 
voor zover niet bestemd voor de teelt”.

3.2. VERLAGING VAN DE DREMPELS VOOR DE CO2-UITSTOOT VAN VOERTUIGEN

De besprekingen en onderhandelingen hebben betrekking op twee punten: 
enerzijds de CO2-uitstoot van auto’s en bestelwagens en anderzijds die 
van vrachtwagens. Na vijf driehoeksbesprekingen hebben de Raad en de 
onderhandelaars van het Europees Parlement op 17 december 2018 een 
akkoord bereikt om de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s en bestelwagens te 
verminderen: een vermindering van 35% in 2030 ten opzichte van 2021. Dit 
resultaat is een tussenstap tussen het oorspronkelijke voorstel van de Europese 
Commissie (-30%) en het ambitieuzere voorstel van het Europees Parlement 
(-40%).

De besprekingen over vrachtwagens zijn veel moeilijker. Aanvankelijk stelt de 
Europese Commissie (17 mei 2018) voor om de CO2-uitstoot van de motoren 
van vrachtwagens tegen 2025 met 15 procent en tegen 2030 met 30 procent 
te verminderen, met de mogelijkheid om de normen in 2022 opnieuw te 
beoordelen. De Europese milieuministers hebben op 20 december een politiek 
akkoord bereikt om de CO2-uitstoot te verminderen, dat als een groot succes 
werd aangekondigd en vergelijkbaar is met het voorstel van de Commissie. 
Intussen had de Commissie milieubeheer van het Europees Parlement op 18 
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oktober een ambitieuzer standpunt ingenomen: een vermindering van 20% 
vóór 2025 en een vermindering van 35% vóór 2030 ten opzichte van 2019.

3.3. VERBETERING VAN DE LUCHTKWALITEIT

In de tweede helft van 2018 bevestigen twee rapporten de toestand van de 
luchtkwaliteit in de lidstaten van de EU en rechtvaardigen het beroep van 
de EG voor het EHvJ tegen verschillende lidstaten. In een rapport23 (van 11 
september) wijst het Europese Rekenhof erop dat de luchtverontreiniging 
meer dan 400.000 vroegtijdige sterfgevallen per jaar veroorzaakt en het 
grootste risico voor het milieu en de gezondheid vormt. Het Europees 
Milieuagentschap (EMA) van zijn kant publiceert op 12 oktober een rapport24 
waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in Europa tussen 2000 en 2006 langzaam 
is verbeterd, maar de waarnemingen overtreffen nog steeds de normen van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).

3.4. VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Een van de zeldzame verwijzingen25 naar het milieu in de Europese sociale pijler 
betreft de toegang tot water. Na een voorstel van de Europese Commissie om 
de drinkwaterrichtlijn van 1998 te herzien26, spreekt het Europees Parlement 
zich op 23 oktober met een krappe meerderheid (300 voor, 98 tegen en 274 
onthoudingen) uit voor een herziening van de richtlijn. Deze herziening blijkt 
noodzakelijk om de criteria aan te passen aan de nieuwe wetenschappelijke 
gegevens over verontreinigende stoffen en hun gevaren. De leden van het 
Europees Parlement moedigen de lidstaten aan om gratis of bijna gratis 
drinkwater in restaurants en kantines op te leggen en om drinkwaterfonteinen 
op openbare plaatsen te veralgemenen.

(23) European Court of Auditors, 2018, Air pollution: Our health still insufficiently protected, 
Special report, n° 23, online: https://bit.ly/2QjY9Fz.
(24) European Environment Agency, Air Quality in Europe, EEA Report n°12, 2018.
(25) Zie pijler nr. 20: Toegang tot essentiële diensten. Europese Unie, Europese pijler van sociale 
rechten, 26 april 2017, p. 22, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-
summit-european-pillar-social-rights-booklet_fr.pdf.
(26) Richtlijn 98/83/ van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water, Publicatieblad Nr. L 330, pp. 32-54, 05.12.1998.
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3.5. NAAR EEN VERBOD OP HET GEBRUIK VAN PLASTIC ZAKKEN

Bisfenol A in plastic producten is waarschijnlijk een hormoonontregelaar. De 
Commissie milieubeheer van het Europees Parlement heeft op 10 oktober 
2018, met een grote meerderheid, de ontwerprichtlijn aangenomen betreffende 
de vermindering van het gebruik van plastic wegwerpzakken en soortgelijke 
producten (wattenstaafjes, voedselverpakkingen enz.) en het verbod op al 
deze producten vóór 2021. Op 19 december wordt een voorlopig akkoord 
over de ontwerprichtlijn bereikt tussen het Oostenrijkse voorzitterschap van 
de Europese Unie en het Europees Parlement. Naast het verbod op bepaalde 
kunststoffen vanaf 2021, omvat het ontwerpakkoord ook een vrijwel volledige 
recycling van sommige andere kunststoffen (flessen) vóór 2029.

3.6. VERMINDERING VAN DE PESTICIDEN

Het tweede semester wordt gedomineerd door de activiteiten van het Speciaal 
Comité (opgericht in februari 2018) voor de toelatingsprocedure van de Unie 
voor pesticiden (PEST) in het Europees Parlement. Dit Speciaal Comité doet 
op 20 september 2018 een voorstel voor aanbevelingen voor een transparante 
en onafhankelijke risicobeoordelingsprocedure voor het gebruik van pesticiden 
in de landbouw.

Op basis van dit rapport zoekt het EP een politiek compromis (13 november), 
een noodzakelijke stap in het licht van de 1.140 ingediende amendementen. 
De politieke kloof plaatst degenen die de gezondheid en een gezonde voeding 
verdedigen tegenover degenen die vrezen dat hun concurrentievermogen in de 
Europese landbouw afneemt. Op 6 december neemt het PEST met een grote 
meerderheid een reeks aanbevelingen aan om de procedure voor het verlenen 
van vergunningen voor het in de handel brengen van nieuwe producten meer 
transparant en verantwoord te maken.

De permanente vertegenwoordigers van de Europese Unie (COREPER) 
van hun kant nemen een standpunt aan over de transparantie van de 
risicobeoordeling die de EFSA op 12 december heeft vastgesteld voor 
pesticiden, maar ook voor hulpstoffen en ggo’s.

Deze intense activiteit wordt ondersteund door twee belangrijke beslissingen. 
Op 10 augustus 2018 veroordeelt het Californische Hof van Justitie de 
multinational Monsanto tot een boete van 289 miljoen dollar na het beroep 
van een persoon die aan kanker lijdt als gevolg van herhaald gebruik van een 
Monsanto-pesticide. De tweede is een beslissing van de EG op 12 oktober, 
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die een verbod instelt op een zeer giftig product, Diquat, dat als herbicide 
en ontbladeringsmiddel wordt gebruikt, evenals twee andere, Thiram en 
Pymetrozine. 

3.7. KANKERVERWEKKENDE PRODUCTEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

In de tweede helft van 2018 leiden de driehoeksonderhandelingen over de 
herziening van de richtlijn betreffende de blootstelling van werknemers aan 
kankerverwekkende en mutagene agentia, die in het vorige semester van start 
waren gegaan, tot een akkoord (op 11 oktober) tussen de Europese Raad 
en het Europees Parlement. Tot de lijst van de in het bijzonder besproken 
drempelwaarden behoort die van dieselrook of -dampen, waarvan de limiet 
wordt bevestigd en vastgesteld op 0,05 mg/m3. Dit interinstitutioneel akkoord 
wordt op 11 december met een zeer grote meerderheid van de parlementaire 
vergadering aangenomen (585 stemmen voor, 46 stemmen tegen, 35 
onthoudingen). Vanuit dit oogpunt eindigt het jaar 2018 met een succes dat 
de publicatie van de nieuwe richtlijn begin 2019 mogelijk maakt.

(Vertaling)
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